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 منظمة الصحة العاملية 

1-   مقدمة
التدبري العالجي لجوائح األنفلونزا  1-1

ر التنبؤ بها ولكنها متكررة، وميكن أن تؤثر تأثرياً  الجائحة هي انتشار مرض جديد يف جميع أنحاء العامل. وتُشكِّل جوائح األنفلونزا أحداثاً يتعذَّ

بالغاً عىل الصحة واملجتمعات واالقتصاديات يف جميع أنحاء العامل. والتخطيط واإلعداد رضوريان للمساعدة يف تخفيف مخاطر الجائحة 

وتأثريها، وإدارة االستجابة لها والتعايف منها.

وتقع جوائح األنفلونزا عندما يظهر فريوس أنفلونزا جديد ال يتمتع البرش ضده إال بالقليل من املناعة أو ليس لديهم أي مناعة ضده عىل 

اإلطالق، وينترش الفريوس يف جميع أنحاء العامل. وفريوسات األنفلونزا التي تسبَّبت يف جوائح يف املايض كانت نشأتها عادًة من فريوسات 

األنفلونزا الحيوانية التي تحوَّلت إىل أشكال جديدة قادرة عىل إصابة البرش. وملنع جوائح األنفلونزا املحتملة أو تأخريها، يلزم التنسيق الوثيق 

بني قطاعي الصحة الحيوانية والبرشية للكشف عن هذه الفريوسات الجديدة ومكافحتها يف قُطعان الحيوانات قبل أن تتمكن من إصابة 

البرش. ومبجرد أن يصبح فريوس أنفلونزا جديد قادراً عىل العدوى ويرسي بني البرش، فمن املحتمل حدوث جائحة.

وألن البرش ستكون مناعتهم ضد الفريوس الجديد ضئيلة أو معدومة، ستؤثر جوائح األنفلونزا عىل نسبة كبرية من ُسكان العامل وتشكل 

ضغوطاً كبرية عىل نظم الرعاية الصحية. وأي جائحة معتدلة أو وخيمة سوف تُجِهد أيضاً الخدمات األساسية األخرى وتتسبب يف 

آثار اجتامعية واقتصادية كبرية. ولذلك، ينبغي أن تكون لدى البلدان خطط متعددة القطاعات للتأهب واالستجابة تحدد سياساتها 

واسرتاتيجياتها وعملياتها الالزمة إلدارة هذه الطارئة الشاملة للمجتمع برمته.

والطبيعة املتكررة لجوائح األنفلونزا تجعلها تهديداً مهامً محدقاً بالصحة العمومية؛ وتتيح أيضاً فرصاً لتعزيز التأهب إلدارة التهديدات 

الصحية األخرى. والعديد من القدرات األساسية الالزمة إلدارة جائحة األنفلونزا - يف مجاالت مثل التنسيق والرتصد واملختربات والتواصل 

بشأن املخاطر- شائعة يف إدارة حاالت الطوارئ الصحية العمومية األخرى وُمعرتَف بها يف اللوائح الصحية الدولية )2005( )1(. ومن ثَم، 

يساهم وجود خطة وطنية للجوائح دامئاً بوصفها جزءاً من خطة طوارئ صحية عمومية متعددة املخاطر يف التأهب الوطني الشامل واألمن 

الصحي العاملي.

الغرض  2-1

تشكِّل هذه الوثيقة أداًة ملساعدة السلطات الوطنية عىل وْضع الخطط الوطنية للتأهب واالستجابة لألنفلونزا الجائحة أو تنقيحها، جنباً إىل 

جنب مع اإلطار الخاص بالتأهب لألنفلونزا الجائحة الصادر عن منظمة الصحة العاملية عام 2017، إدارة املخاطر املتعلقة باألنفلونزا

الجائحة )2(. وتشّكل تحديثاً لقامئة املراجعة الصادرة عن املنظمة لعام 2005 بشأن التخطيط للتأهب لألنفلونزا الجائحة وتحل محلها )3(.

ت ملراعاة ما ييل: وقد أُِعدَّ

متطلبات القدرات األساسية للنظام الصحي مبوجب اللوائح الصحية الدولية )2005(، التي دخلت حيز النفاذ يف عام 2007؛  •

الدروس املستفادة من جائحة األنفلونزا              لعام 2009؛  •

تحديث إرشادات املنظمة بشأن املواضيع املتعلقة باألنفلونزا الجائحة والتخطيط للطوارئ الصحية العمومية؛  •

تقييم املخاطر والوخامة؛  •

التطورات األخرى ذات الصلة يف األمن الصحي العاملي.  •

ويف املايض، كان التخطيط لألنفلونزا الجائحة يركز عىل أنشطة التأهب للجوائح واالستجابة لها والتعايف منها. وتدعو اإلرشادات الجديدة 

املتعلقة بإدارة مخاطر األنفلونزا الجائحة )2( إىل اتباع نهج إدارة مخاطر الطوارئ يف مجال الصحة للتخطيط للتعامل مع الجوائح. كام يؤكد 

هذا النهج عىل الوقاية والتخفيف من املخاطر الصحية قبل أن تتطور لتصبح طوارئ صحية.

ويف سياق األنفلونزا الجائحة، يرُِبز نهج إدارة مخاطر الطوارئ يف مجال الصحة التقييَم االستباقي لألنفلونزا الجائحة وإدارة مخاطرها، إضافًة 

إىل أنشطة اإلدارة أثناء الجوائح، إذا ما ظهرت. ويربز أيضاً النهوج املتعددة القطاعات واملتعددة التخصصات للتخطيط للتأهب للجوائح، 

تقديراً للمساهامت املطلوبة من جميع قطاعات قطاع الرعاية الصحية والحكومة وقطاع األعامل واملجتمع املدين. وكذلك يستخدم نهج 

إدارة مخاطر الطوارئ يف مجال الصحة القدرات عىل مستوى املجتمع املحيل )مثل التواصل بشأن املخاطر، ومشاركة املجتمع، والرعاية 

املجتمعية(، والنهوج الطويلة األجل واملستدامة لتعزيز القدرات؛ وإضافًة إىل ذلك، يأخذ يف اعتباره املبادئ األخالقية يف جميع أنشطة إدارة 

املخاطر الصحية.

التحديثات الواردة يف هذه الوثيقة  3-1

أُدرِجت عدة عنارص جديدة يف هذه الوثيقة املنقحة. أوالً، ُحرصت أنشطة التخطيط للجوائح حسب املؤرشات الواردة يف إطار رصد القدرات 

األساسية مبوجب اللوائح الصحية الدولية )2005( وأداة التقييم الخارجي املشرتك )4(. وتُوِجد هذه األداة روابط مبارشة بني أنشطة 

2

A )H1N1(



 قامئة مرجعية ملخاطر األنفلونزا الجائحة وإدارة أثرها

التخطيط للجوائح ومتطلبات القدرات األساسية الواردة يف اللوائح الصحية الدولية )2005(، حيث تدمج القدرات األساسية الالزمة إلدارة 

األنفلونزا الجائحة مع القدرات األساسية الالزمة إلدارة التهديدات األمنية األوسع نطاقاً.

ثانياً، أُِضيَف تقييم املخاطر والوخامة )الفرع 3-6( إىل الوثيقة، للتأكيد عىل أهمية إجراء هذه التقييامت عىل املستوى الوطني. ويعني هذا 

النهج أنه ميكن للبلدان تحديد إجراءات االستجابة الوطنية للجوائح يف سياق خربتها ومواردها ومواطن ضعفها، بدالً من االسرتشاد بتقييم 

املخاطر العاملية ومراحل الجائحة، كام كان الحال يف السابق.

ثالثاً، تدمج هذه الوثيقة مبادئ نهج إدارة مخاطر الطوارئ يف مجال الصحة يف التخطيط للتأهب للجوائح من خالل الرتكيز عىل النُّهج 

املتعددة القطاعات واملتعددة التخصصات. وتشمل أنشطة ملساعدة املخطِّطني عىل دمج االعتبارات األخالقية يف التخطيط للجوائح، وضامن 

التواصل بشأن املخاطر واملشاركة مع املجتمعات املحلية املترضرة وعامة الجمهور. 

وأخرياً، يحتوي كل فرع من فروع هذه الوثيقة عىل روابط ملصادر منظمة الصحة العاملية الرئيسية، من أجل دعم البلدان يف التخطيط 

للتأهب للجوائح عىل املستويني الوطني واملحيل.

كيفية استخدام هذه الوثيقة  4-1

الجمهور املستهَدف واالستخدام  1-4-1

تستهدف هذه الوثيقة السلطات الوطنية املسؤولة عن التأهب واالستجابة للجوائح، جنباً إىل جنب مع اإلرشادات املتعلقة بإدارة مخاطر 

األنفلونزا الجائحة )2(. وتسلط الضوء عىل اإلجراءات املهمة للتخطيط للتأهب للجوائح ومتطلبات القدرات التي ينبغي للبلدان مراعاتها 

عند وضع أو تنقيح خطط التأهب الوطنية للجوائح، وعند تعزيز القدرة الوطنية عىل الكشف عن جوائح األنفلونزا واالستجابة لها والتعايف 

منها.

y .ميكن للبلدان التي لديها خطة وطنية قامئة للتأهب للجوائح استخدام هذه الوثيقة بوصفها دليالً عند تحديث خطتها وتنقيحها

y  وميكن للبلدان التي ليس لديها خطة وطنية قامئة يف مجال الجوائح أن تستخدم هذه الوثيقة بوصفها دليالً عند وضع خطة وطنية

للجوائح.

y  وميكن للبلدان التي أنجزت التقييم الخارجي املشرتك مبوجب اللوائح الصحية الدولية استخدام هذه الوثيقة لربط تنفيذ توصيات

التقييم والتخطيط للتأهب لألنفلونزا الجائحة.

y  وميكن للبلدان التي تعكف عىل وضع خطة عمل وطنية لألمن الصحي أو تستعد لوضعها أن تستخدم هذه الوثيقة لدمج التخطيط

للتأهب لجوائح األنفلونزا يف العملية.

y  وقد تنظر جميع البلدان يف تنسيق جهود تعزيز القدرات عرب مختلف املبادرات من خالل دمج الخطط الوطنية للتأهب واالستجابة

لألنفلونزا الجائحة مع خطط التأهب واالستجابة األخرى الخاصة بكل مرض عىل حدة.

القوائم املرجعية إلجراءات التخطيط  2-4-1

يعرض كل فرع من فروع هذه الوثيقة قامئة مرجعية إلجراءات التخطيط املقرتحة التي ميكن للبلدان اتخاذها اآلن - يف الفرتة 

الفاصلة بني الجائحتني- من أجل تحسني التأهب للجوائح. وينبغي استخدام القوائم املرجعية تلك لتوجيه جهود التأهب وبناء 

القدرات؛ حيث إنها غري مخصصة التباعها بوصفها إجراءات تشغيل موحدة. وينبغي للوكاالت املسؤولة وْضُع إجراءات تشغيل 

موحدة خاصة بكل جائحة عىل حدة وفقاً للمتطلبات الخاصة بها، مع اإلشارة إىل هذه الوثيقة واملصادر الرئيسية التي استشهد 

بها من أجل اإلرشاد.

وتَرُِد قامئة باملوارد الرئيسية يف نهاية كل فرع. وملا مل تكن هذه القوائم قوائم جامعة مانعة، فإننا نشجع مخططي الجوائح عىل البحث عن 

موارد إضافية لتتناسب مع ظروفهم واحتياجاتهم.

"إجراءات رضورية" و"إجراءات مرغوب فيها"  3-4-1

مت القوائم املرجعية الواردة يف هذه الوثيقة إىل إجراءات تخطيط "إجراءات رضورية"، و"إجراءات مرغوب فيها"، اعتامداً عىل مستوى  قُسِّ

األولويات واملوارد املطلوبة عموماً لتنفيذها. وهي قوائم اسرتشادية فقط، إذ ينبغي للسلطات الوطنية أن تحدد اإلجراءات الرضورية 

واملرغوب فيها بالفعل مبا يالئم ظروفها، استناداً إىل ما يخصها وحدها من مواطن الضعف ومستوى املوارد املتاحة.
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وقد ارتبطت أنشطة تخطيط التأهب للجوائح ارتباطاً مبارشاً باملؤرشات املستخدمة لقياس التقدم املحَرز يف تحقيق متطلبات القدرات 

األساسية الواردة يف اللوائح الصحية الدولية )2005(، متى انطبق ذلك االرتباط. وهذه املؤرشات مستمدة من أداَت التقييم املستخدمتنِي 

لرصد التقدم املحَرز مبوجب اللوائح: القامئة املرجعية واملؤرشات الالزمة لرصد التقدم املحَرز يف تطوير القدرات األساسية مبوجب اللوائح 

الصحية الدولية يف الدول األطراف )5( )امللحق 1(؛ وأداة التقييم الخارجي املشرتك )4( )امللحق 2(. ويُرمز للروابط بني أنشطة التخطيط 

)#-IHR(  للجوائح ومؤرشات أدات التقييم هاتني بأرقام مرجعية مرتفعة عن مستوى النص العادي؛ أي اللوائح الصحية الدولية متبوعة بالرقم

.)#-JEE( والتقييم الخارجي املشرتك متبوع بالرقم

املصادر الرئيسية
WHO. Pandemic influenza risk management: a WHO guide to inform & harmonize national & 
international pandemic preparedness and response. Geneva: World Health Organization )WHO(; 2017 
)http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/influenza_risk_management_update2017/
en/, accessed February 2018(. (2) 

WHO. Technical Framework in Support to IHR )2005( Monitoring and Evaluation: Joint External 
Evaluation Tool; Second Edition.  2018, Geneva: World Health Organization )WHO(; 2018  
)http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_2018_2/en/(, accessed February 2018 )4(. 

WHO. Checklist and indicators for monitoring progress in the development of IHR core capacities 
in States Parties. Geneva: World Health Organization )WHO(; 2013 )http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/84933/1/WHO_HSE_GCR_2013.2_eng.pdf?ua=1, accessed February 2018(. (5)

2-   التأهب للطوارئ
التخطيط والتنسيق واملوارد  1-2

األساس املنطقي  

معرفة من سيفعل ماذا، ومتى سيفعله، وما املوارد التي ال غنى عنها إلدارة وضع الجائحة. وتكون العمليات ناجحة عندما تعرف العنارص 

الفاعلة أدوارها ومسؤولياتها، وتفهم وضعها يف الخطة برمتها وكيفية العمل معاً، وعندما يكون لديها القدرات واملوارد الالزمة لتنفيذ الخطة. 

ولتحقيق هذه األغراض، يجب إرشاك جميع أصحاب املصلحة يف عملية التخطيط، فالعملية ال تقل أهمية عن الخطة نفسها.

تخطيط االستجابة  1-1-2

إجراءات رضورية

وضع خطة استجابة وطنية للجوائح أو تنقيحها يف إطار خطة طوارئ صحية عمومية متعددة املخاطر.JEE-R1.2, IHR-5.1.ينبغي أن  �

تجمع الخطة العديد من العنارص املوضحة يف القامئة املرجعية هذه، مبا يف ذلك ما ييل:

السياق - نظرة عامة عىل البلد والصحة والنظم األخرى؛ وآليات التنسيق يف القطاع الصحي والقطاعات املتعددة إلدارة مخاطر 	 
JEE-R1.1.الطوارئ؛ والترشيعات وأطر السياسات ذات الصلة، مبا يف ذلك أي اتفاقات دولية

السلطة - سلطة واضحة بشأن وضع الخطة واملوافقة عليها وتنفيذها واستعراضها.	 

مفهوم العمليات - تُحّدد األدوار واملسؤوليات وكيفية عمل املنظامت بعضها مع بعض والتنسيق عىل املستويات الوطنية ودون 	 

الوطنية واملحلية لالستجابة للجوائح. وهذا يشمل الوكاالت واإلدارات الحكومية، وغريها من الرشكاء من القطاعني العام والخاص 
IHR-4.1.1 .والقطاع غري الحكومي

تقييم املخاطر وحرص املوارد - ملخص تقييامت املخاطر الحالية املتعلقة بجوائح األنفلونزا، مبا يف ذلك مصادر مخاطرها، 	 

ومواطن الضعف والقدرات داخل البلد، وتحديد وحرص املوارد املتاحة ونظم اإلمداد يف القطاع الصحي والقطاعات األخرى.

التنبيه والكشف والتقييم الرسيع للمخاطر والتصنيف - وْصف لعمليات ومسؤوليات الرتصد واإلنذار املبكر والتقييم الرسيع 	 

للمخاطر.

أصحاب املصلحة - وصف أدوار أصحاب املصلحة الرئيسيني ومسؤولياتهم يف الجوانب املتعددة القطاعات للتأهب للجوائح، 	 

واالستجابة لها والتعايف منها.

خفض املستوى - عملية خفض مستوى االستجابة للجوائح والتخطيط للتعايف.	 

إرشاك القطاع الصحي الخاص يف أنشطة التخطيط الوطني للجوائح. والنظر يف وضع ترتيبات للمساعدة املتبادلة واستمرارية الخدمة  �

أثناء االستجابة للجوائح.
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 قامئة مرجعية ملخاطر األنفلونزا الجائحة وإدارة أثرها

إجراءات مرغوب فيها

النظر يف استخدام سيناريو جائحة األنفلونزا يف متارين منتظمة الختبار الخطط والربوتوكوالت واالتصاالت والتنسيق املتعدد  �

القطاعات واتخاذ القرارات والقدرات التشغيلية. واستخدام الحصائل لتحديث خطة االستجابة للجوائح وتحديد مجاالت تعزيز 
JEE-R2.1, JEE-R2.3القدرات

التنسيق  2-1-2

إجراءات رضورية

تطبيق آليات التنسيق املتعددة القطاعات وتعزيزها بني الوزارات الحكومية، والسلطات املختصة، واملنظامت غري الحكومية  �

.JEE-P2.1, IHR-2.1.1 .والجهات الفاعلة غري الحكومية املشاركة يف األنشطة املتعلقة بالجوائح، عىل املستويني دون الوطني واملحيل

تطبيق آليات التنسيق واالتصال يف القطاع الصحي وتعزيزها مع الرشكاء يف التأهب للجوائح، واالستجابة لها والتعايف منها  �

)مثل الوكاالت الوطنية املعنية بإدارة الطوارئ والوكاالت الحكومية األخرى، وقطاع الرعاية الصحية عىل املستويني دون الوطني 
 JEE-P2.1, IHR-2.1.1)واملحيل 

انظر أيضاً الفرع 2-4 التواصل بشأن املخاطر واملشاركة املجتمعية.

ضامن إمكانية التواصل مع نقطة االتصال الوطنية املعنية باللوائح الصحية الدولية يف جميع األوقات، وأن تكون الربوتوكوالت  �
JEE-P2.1, JEE-D3.1–2, IHR-التي خضعت لالختبار موجودة للتواصل مع القطاعات ذات الصلة ومع منظمة الصحة العاملية

2.1.2

تطبيق مركز عمليات الطوارئ الصحية العمومية املرتبط بالهيكل الوطني إلدارة الطوارئ وتعزيزه، مبا يف ذلك اإلطار القانوين  �

وإجراءات التشغيل، والبنية التحتية املادية، والبنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، ونظم املعلومات، ومعايري البيانات 
JEE-R2.1, JEE-R2.2, IHR-4.1.1 .واملوظفون املدربون

تطبيق منوذج تنظيمي مشرتك وتعزيزه )مثل نظام إدارة الحوادث( عرب جميع قطاعات االستجابة للجوائح لتنسيق املهام، مبا يف  �
IHR-4.1.1 .ذلك اإلدارة والتخطيط والعمليات واللوجيستيات والتمويل واإلدارة

إنشاء لجنة وطنية، أو االستفادة من آلية مامثلة قامئة، لتنسيق األنشطة الوطنية للتأهب واالستجابة لألنفلونزا الجائحة. �

تطبيق آليات التنسيق واالتصال وتعزيزها مع البلدان املجاورة وأصحاب املصلحة الدوليني اآلخرين. �

املوارد  3-1-2

إجراءات رضورية

تقييم متطلبات املوارد البرشية لتنفيذ أنشطة االستجابة للجوائح وإدارتها وتنسيقها. وضامن توافر املوارد البرشية للخدمات  �
JEE-D4.2, IHR-7.1.1 .الروتينية األساسية واالستجابة للجوائح

تخصيص املوارد لدعم تنمية القدرات للوقاية من الجوائح، والتأهب واالستجابة لها والتعايف منها، استناداً إىل قدرات إدارة املخاطر  �
IHR-1.2.1 .-يف حاالت الطوارئ الصحية

تحديد مصادر متويل أنشطة االستجابة للجوائح وآلياته عىل املستويات الوطنية ودون الوطنية واملحلية. �

تطبيق القدرة عىل تلبية االحتياجات املفاجئة وتعزيزها وآليات التوزيع عىل جميع املستويات ذات الصلة. �

إجراءات مرغوب فيها

النظر يف إدراج قدرات االستجابة للجوائح يف االسرتاتيجية الوطنية لتطوير القوى العاملة الصحية العمومية وبرامج التدريب يف  �
JEE-D4.1, IHR-7.1.1 .ًهذا املجال. ومراجعة تقدم االسرتاتيجية وتتبعها سنويا

النظر يف تأمني إتاحة األدوية املضادة للفريوسات ولقاحات الجوائح وأدوات التشخيص وغريها من املنتجات، من خالل تدابري من  �

قبيل اتفاقات الرشاء املسبق وترتيبات التخزين.
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القضايا القانونية والسياساتية  2-2

األساس املنطقي

مت تدابري الصحة العمومية خالل الجوائح للحد من انتشار فريوس الجائحة وإنقاذ األرواح. ويف بعض الظروف، قد يكون من الرضوري  ُصمِّ

تخطِّي القوانني القامئة أو حقوق اإلنسان )الفردية( من أجل تنفيذ التدابري التي تصبُّ يف مصلحة صحة املجتمع. ومن األمثلة عىل ذلك إنفاذ 

الحجر الصحي )تخطِّي حرية الحركة الفردية(، واستخدام املباين ذات امللكية الخاصة كمرافق رعاية صحية، واستخدام األدوية باملخالفة 

لرتاخيص استخدامها، والتطعيم اإللزامي، وتنفيذ تحوالت طارئة يف الخدمات األساسية. وتحتاج هذه القرارات إىل إطار قانوين لضامن 

الشفافية يف التقييم ويف سلطة اتخاذ للتدابري التي يجري النظر فيها، إضافًة إىل الرتابط املنطقي مع القوانني الدولية ذات الصلة مثل اللوائح 

الصحية الدولية )2005( )1(.

إجراءات رضورية

مراجعة الترشيعات أو السياسات أو األدوات الحكومية األخرى ذات الصلة بإدارة مخاطر األنفلونزا الجائحة، مبا يف ذلك إدارة  �

لة لتنفيذ  املخاطر املتعددة يف حاالت الطوارئ، والتأهب ملواجهة األنفلونزا واالستجابة لها. وتقييم الحاجة إىل أدوات جديدة أو معدَّ

ح يف الخطة الوطنية لالستجابة للجوائح أو للطوارئ الصحية العمومية(.  أنشطة الجائحة أو دعمها عىل نحو أفضل )كام هو موضَّ
JEE-P1.1, IHR-1.1.1 .)2005( ومراجعة االمتثال لاللتزامات مبوجب اللوائح الصحية الدولية

تقييم األساس القانوين لجميع تدابري الصحة العمومية التي يُحتمل أن تُقرتح أثناء االستجابة للجوائح، مثل: �

عزل األفراد املصابني أو األشخاص الذين يُشتبَه يف إصابتهم بالعدوى، أو األشخاص القادمني من املناطق التي تنشأ فيها عدوى  • 

األنفلونزا الجائحة أو تطبيق الحجر الصحي عليهم؛  

فرض قيود عىل السفر أو الحركة )أي مغادرة أو دخول املناطق التي يثبت أن بها عدوى األنفلونزا الجائحة(؛• 

إغالق املؤسسات التعليمية؛• 

حظر التجمعات الحاشدة.• 

تقييم السياسة الدامئة واألساس القانوين لتطعيم العاملني يف مجال الرعاية الصحية، أو العاملني يف مجال الخدمات األساسية أو األفراد  �

املعرضني لخطر كبري. والبتُّ فيام إذا كانت هذه السياسة تحتاج إىل التعديل لتحسني تنفيذها يف فرتت اإلنذار بالجائحة واندالعها. 

والنظر يف استخدام كلٍّ من لقاحات األنفلونزا املوسمية والجائحة لهذه الفئات. انظر أيضاً الفرع 5-1 من التدابري الطبية املضادة.

تقييم املسؤولية عن األحداث الضارة غري املتوقعة التي تُعزَى إىل استخدام اللقاحات أو العقاقري املضادة للفريوسات، السيام عندما  �

رة  ل بعملية ترخيص اللقاحات املضادة لألنفلونزا الجائحة. وقد تؤثر قضايا املسؤولية عىل مصنعي اللقاحات والسلطة املصدِّ يُعجَّ

لرتاخيصها ومن يتولَّْون إعطاءها.

إنشاء مسارات تنظيمية لتعجيل استرياد لقاحات األنفلونزا الجائحة أثناء طوارئها ومنح تراخيص تسويقها وترخيصها. انظر أيضاً  �

الفرع 5-1-2 التطعيم ضد األنفلونزا الجائحة.

مراجعة الترشيعات واللوائح والرتتيبات املؤسسية التي تحكم مشاركة جهات الرعاية الصحية الخاصة يف حاالت الطوارئ الصحية  �

العمومية.

إجراءات مرغوب فيها

� JEE-R.4.1 .النظر يف إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية مع البلدان املجاورة بشأن الطوارئ الصحية العمومية

النظر يف تنسيق األُطر القانونية والتنظيمية بني القطاعات املعنية بالتأهب واالستجابة لألنفلونزا الجائحة )مثل الصحة وصحة  �
JEE-P.1.1 .)الحيوان واألمن والنقل والتعليم

املصادر الرئيسية
WHO. Guidelines on regulatory preparedness for provision of marketing authorization of human pandemic 
influenza vaccines in non-vaccine-producing countries. Geneva: World Health Organization )WHO(; 2016 
)http://www.who.int/biologicals/expert_committee/PIP_Non-producer_guide_BS_final-working_version-
19102016-clean.pdf, accessed February 2018(. )10(

منظمة الصحة العاملية.   اللوائح الصحية الدولية )2005(: الطبعة الثالثة. جنيف: منظمة الصحة العاملية؛ 2016 
/    ) http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/ar ، تم االطالع يف شباط/ فرباير 2018(. )1(           

http://www.who.int/biologicals/expert_committee/PIP_Non-producer_guide_BS_final-working_version-19102016-clean.pdf
http://www.who.int/biologicals/expert_committee/PIP_Non-producer_guide_BS_final-working_version-19102016-clean.pdf
http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/ar/
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القضايا األخالقية  3-2

األساس املنطقي

خالل الجوائح، يتعني اتخاذ خيارات صعبة حول كيفية تأمني أفضل الحصائل الصحية لألفراد والفئات واملجتمعات؛ ومن ثَم، من املهم أن 

تظل االعتبارات األخالقية يف موضع الصدارة يف صنع القرارات. وقد تؤدي القرارات املتعلقة بالسياسات إىل حدوث تعارُض بني هدف حامية 

صحة السكان واحرتام الحقوق والحريات الفردية. وميكن أن يساعد التحديد السابق إلطار أخالقي ميكن استخدامه يف أثناء االستجابة، 

واستعراض آثار القوانني والسياسات القامئة قبل اندالع الجائحة، يف ضامن عدم تعرُّض السكان الضعفاء لألذى، وإيالء االعتبار الكايف للقضايا 

األخالقية عند رضورة اتخاذ إجراء عاجل.

إجراءات رضورية

إنشاء لجان لألخالقيات إلسداء املشورة بشأن أنشطة التأهب واالستجابة لألنفلونزا الجائحة، بالتنسيق مع الهياكل األخالقية الوطنية  �

القامئة.

التها لوضع االهتاممات األخالقية يف االعتبار، عىل سبيل املثال: � استعراض سياسات الجائحة القامئة واملقرتحة وتدخُّ

y د الجوائح؛ أنشطة ترصُّ

y سياسات تخصيص املوارد النادرة )مثل لقاح األنفلونزا الجائحة واألدوية املضادة للفريوسات، واالختبارات املختربية التشخيصية(؛

y سياسات لتقييد الحركة )من قبيل العزل والحجر الصحي وقيود السفر(؛

y .البحوث املقرتحة خالل االستجابة للجوائح

مراجعة الترشيعات والسياسات املتعلقة بتبادل البيانات املتصلة بالبحوث، لضامن الحامية الكافية لرسية املريض والبيانات القابلة  �

للتحديد.

إجراءات مرغوب فيها

ق لتحليل القضايا األخالقية. � النظر يف إنشاء إطار أخالقي التخاذ القرارات لتوفري منهج منظَّم ومنسَّ

املصادر الرئيسية
WHO. Addressing sex and gender in epidemic-prone infectious diseases. Geneva: 
World Health Organization )WHO(; 2007 )http://www.who.int/csr/resources/publications/sexandgenderinfectiousdiseases/en/, 
accessed February 2018(. )11(

WHO. Ethics in epidemics, emergencies and disasters: research, surveillance and patient care: training manual. Geneva:  
World Health Organization )WHO(; 2015 )http://www.who.int/ethics/publications/epidemics-emergencies-research/en/, 
accessed February 2018(. )12(

WHO. Global health ethics – key issues. Geneva: World Health Organization )WHO(; 2015 
)http://www.who.int/ethics/publications/global-health-ethics/en/, accessed February 2018(. )13(

WHO. Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks. Geneva, World Health 
Organization )WHO(. 2016 )http://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/, 
 accessed February 2018(. )14(

WHO. WHO guidelines on ethical issues in public health surveillance. Geneva: World Health Organization )WHO(; 2017  
)http://www.who.int/ethics/publications/public-health-surveillance/en/ , accessed February 2018(. )15(

التواصل بشأن املخاطر واملشاركة املجتمعية  4-2

األساس املنطقي

التواصل بشأن املخاطر هو التباُدل يف الوقت الفعيل للمعلومات واملشورة بني السلطات والخرباء، واألشخاص واملجتمعات املعرضني للخطر. 

وهو جزء أسايس من االستجابة الصحية العمومية ألي حدث من أحداث األنفلونزا أو غري ذلك من فاشيات األمراض. ومن شأن املعلومات 

م يف وقت مبكر ويف كثري من األحيان - بصيغ ولغات وَعرْب قنوات يستخدمها الناس ويثقون بها - أن متكِّن املجتمعات  الدقيقة التي تُقدَّ

املحلية ِمن فَْهم املخاطر الصحية التي تواجهها، وستسهِّل إرشاكها يف إجراءات ترمي إىل حامية أفرادها.
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http://www.who.int/csr/resources/publications/sexandgenderinfectiousdiseases/en/
http://www.who.int/ethics/publications/epidemics-emergencies-research/en/
http://www.who.int/ethics/publications/global-health-ethics/en/
(http://www.who.int/ethics/publications/infectious-disease-outbreaks/en/
http://www.who.int/ethics/publications/public-health-surveillance/en/


 منظمة الصحة العاملية 

املصادر الرئيسية

إجراءات رضورية

التأكد من توافر الهياكل الرسمية واإلجراءات املتفق عليها لتحقيق التواصل بشأن املخاطر واملشاركة املجتمعية. وتشمل األطر  �

القانونية والسياساتية، وخطة وطنية للتواصل بشأن مخاطر الجوائح ضمن خطة أوسع متعددة املخاطر ومبزيد من التمويل. 
JEE-R5.1, IHR-6.1.1

إنشاء آليات، مبا يف ذلك عمليات املوافقة، لضامن التنسيق واالتساق يف اإلجراءات والرسائل واملشاركة املجتمعية عرب الرشكاء عىل  �

ِمي الخدمات  املستويات الوطنية ودون الوطنية واملحلية )من قبيل األجهزة الحكومية، والعاملني يف مجال الرعاية الصحية، ومقدِّ
JEE-R5.2, IHR-6.1.1 .)األساسية، ومنظامت األعامل، ومنظامت املجتمع املحيل

تحديد وتدريب وحدة اتصاالت عامة وأفراد قادرين عىل أن يكونوا متحدثني عن الجائحة. وضامن استطاعة الفريق إجراء توعية  �

عامة استباقية حول مزيج من منصات اإلعالم االجتامعية والتقليدية، باستخدام اللغات والتكنولوجيات املحلية ذات الصلة. وهذا 
JEE-R5.3, IHR6.1.1 .)يشمل القدرة عىل التواصل وعدم اليقني ونقل العلوم املعقدة إىل لغات وصيغ مفهومة )أي التواصل املفرس

.تحديد قادة املجتمع املؤثِّرين والشبكات والجامعات وغريها من الجهات املؤثرة. وإنشاء آليات إلرشاكهم يف اتخاذ القرار لضامن أن  �
JEE-R5.4, IHR-6.1.1 .تكون التدخُّالت تعاونية ومالمئة للظروف، وأن املجتمع املحيل هو ما ميلك زمام التواصل

إنشاء أنظمة وشبكات واستخدامها لرصد التصورات والسلوكيات الخطرة واملعلومات املغلوطة والتصدي لها عىل نحو استباقي.  �
JEE-R5.5, IHR-6.1.1

إجراء مسوح وأعامل حرص لتحديد البيانات األساسية االجتامعية والثقافية وغريها من البيانات املتعلقة باألنفلونزا الجائحة؛ مثل  �

لة وقنوات االتصال واملعلومات محل الثقة، ومستويات التعليم والعوامل الثقافية والدينية واالقتصادية التي قد تزيد  اللغات املفضَّ

من املخاطر.

إجراءات مرغوب فيها

النظر يف بناء قدرة إلجراء مسوح عن املعارف واملواقف واملامرسات وغريها من البحوث القامئة عىل العلوم االجتامعية، للمساعدة يف  �
JEE-R5.3, JEE-R 5.5تحديد املخاطر والحد منها أثناء أحداث األنفلونزا وغريها من فاشيات األمراض

النظر يف إجراء متارين املحاكاة لتقييم قدرات التواصل بشأن املخاطر واملشاركة املجتمعية وإرشاك أصحاب املصلحة فيها. �

النظر يف إعداد قامئة تضم الخرباء واألفراد املعنيني بالتواصل بشأن املخاطر واملشاركة املجتمعية، الذين ميكنهم دعم االستجابة  �

ألحداث الصحة العمومية واستخدام تلك القامئة بانتظام.

WHO. Communicating risk in public health emergencies: A WHO guideline for emergency risk 
communication )ERC( policy and practice: World Health Organization )WHO(; 2017 )http://apps.who.
int/iris/bitstream/-9789241550208/2/259807/10665eng.pdf?ua=1( accessed February 16( )2018( 

WHO.  Communication for behavioural impact )COMBI(: a toolkit for behavioural and social 
communication in outbreak response. Geneva: World Health Organization )WHO(; 2012  
)http://www.who.int/ihr/publications/combi_toolkit_outbreaks/en/, accessed February 17( .)2018( 

)16(

)17(

نقاط الدخول   5-2

األساس املنطقي

نقاط الدخول هي املطارات واملوانئ واملعابر الربية للدخول والخروج الدولينِي للمسافريَن والبضائع ووسائل النقل. ويستلزم إبطاء االنتشار 

الدويل لفريوس األنفلونزا الجائحة إعداد املوظفني والبنية التحتية يف نقاط الدخول الكتشاف املرىض واتخاذ التدابري الالزمة حيالهم، وإحالتهم 

إىل أماكن تقديم خدمات الصحة العمومية عىل نحو مأمون. مبوجب اللوائح الصحية الدولية )2005(، حددت البلدان نقاط دخول رئيسية 

تتعزَّز فيها القدرات ويُحتَفظ بها للحيلولة دون وقوع املخاطر الصحية العمومية والتأهب ملواجهتها واالستجابة لها.

إجراءات رضورية

التأكد من أن القدرات متوفرة لتحديد املسافرين املصابني بعدوى األنفلونزا الجائحة ونَْقلهم، إذا لزم األمر، إىل املرافق الطبية املالمئة.  �
JEE-POE.1, IHR-9.3.1

إنشاء مرافق لتقييم املسافرين أو املوظفني الذين تظهر عليهم أعراض األنفلونزا أو عالماتها عىل نحو مأمون وعزلهم. وميكن أن  �
JEE-POE.2, IHR-9.2.1.تتوافر املرافق يف املوقع، أو من خالل االتصال بسلطات الصحة الحيوانية أو البرشية املحلية

تطوير أو تحديث خطط طوارئ األنفلونزا الجائحة أو الصحة العمومية يف نقاط الدخول املحددة. وضامن دمج األنشطة يف الخطة  �
IHR-9.3.1 .الوطنية للتأهب ملواجهة جائحة األنفلونزا

8
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إجراء متارين منتظمة الختبار وتحديث خطط طوارئ األنفلونزا الجائحة أو الصحة العمومية وإجراءاتها وبنيتها التحتية يف نقاط  �
IHR-1.2.1 .الدخول املحددة

التنسيق مع سلطات الصحة العمومية إلعداد رسائل مناسبة لتوعية املسافرين واملوظفني وطاقم العمل باملخاطر. وضامن ترجمة  �

الرسائل وإيصالها بلغات وِصيَغ مناسبة. انظر أيضاً الفرع 2-4 التواصل بشأن املخاطر واملشاركة املجتمعية.

إجراءات مرغوب فيها

د يف نقاط الدخول خالل املرحلة املبكرة من الجائحة للتخفيف من خطر السامح بدخول حاالت من جائحة  � النظر يف إنشاء ترصُّ

األنفلونزا أو خروجها.

النظر يف إنشاء فرق عمل مع قطاع النقل )مثل رشكات الطريان والسفن السياحية ورشكان الشحن التجاري( لتطوير خطط استمرارية  �

أعامل النقل

املصادر الرئيسية

املصادر الرئيسية

WHO. Guide for public health emergency contingency planning at designated points of entry. Geneva:WHO. 
Guide for public health emergency contingency planning at designated points of entry. Geneva: World Health 
Organization )WHO(; 2012 )http://www.who.int/ihr/publications/9789290615668/en/, accessed February 2018(. 
)18(

WHO. Handbook for management of public health events on board ships. Geneva: World Health Organization 
)WHO(; 2016 )http://www.who.int/ihr/publications/9789241549462/en/, accessed February 2018(. )19(

WHO. Handbook for the management of public health events in air transport. Updated with information on Ebola 
virus disease and Middle East respiratory syndrome coronavirus, World Health Organization )WHO(; 2015 )http://
www.who.int/ihr/publications/9789241510165_eng/, accessed February 2018(. )20(

 http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/(

قيود السفر     6-2

األساس املنطقي

قد يكون للقيود املفروضة عىل السفر جاذبية بديهية، ولكن ينبغي تقييمها مقارنًة بالتقييامت املسندة بالبينات للفعالية والتأثري املحتملنِي 

عىل املجتمعات، وُسبل العيش، واألعامل التجارية. وينبغي للدول اتِّباع مشورة منظمة الصحة العاملية فيام يتعلق بالقيود املفروضة عىل 

السفر التي ميكن إصدارها إذا ما اعترُبت مفيدًة يف تأخري انتشار الفريوس املسبِّب للجائحة خالل املراحل املبكرة من الجائحة، خاصًة إذا 

استخدمت جنباً إىل جنب مع تدابري الصحة العمومية األخرى. وتتأثر فعالية قيود السفر بالعديد من العوامل، منها إمكانية رسيان الفريوس؛ 

واملصدر الجغرايف للفريوس الجائحي؛ وأمناط السفر؛ وتوقيت القيود ومداها.

إجراءات رضورية

تقييم فعالية تنفيذ قيود السفر إلبطاء انتشار الجائحة، استناداً إىل البينات املتاحة والحاالت الخاصة بكل بلد عىل حدة. �

تقييم اآلثار االجتامعية واالقتصادية املحتملة لتنفيذ قيود السفر. ووضع اسرتاتيجيات للتنفيذ مع ذوي الصلة من الوكاالت الحكومية  �

وأصحاب املصلحة واملتخصصني يف التواصل بشأن املخاطر.

ضامن إبالغ منظمة الصحة العاملية يف الوقت املناسب بأي قيود عىل السفر وفقاً للوائح الصحية الدولية )2005(، وقطاع النقل  �

والرشكاء الدوليني، مثل البلدان املجاورة؛ واتحاد النقل الجوي الدويل؛ ومنظمة الطريان املدين الدويل؛ واملنظامت اإلقليمية.

  منظمة الصحة العاملية.  اللوائح الصحية الدولية )2005(: الطبعة الثالثة. جنيف: منظمة الصحة العاملية؛ 2016

)http://www.who.int/ihr/publications/9789241580496/en/، 1( .)2018 تم االطالع يف شباط/ فرباير(           
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 منظمة الصحة العاملية 

الرتصد والتحري والتقييم     -3          

املختربات  1-3

األساس املنطقي

لتأكيد الحاالت البرشية املشتبه بإصابتها بساللة أنفلونزا جديدة عىل وجه الرسعة، من الرضوري إتاحة مختربات ذات قدرة يف

مجال تشخيص فريوس األنفلونزا. ويف البلدان ذات املوارد املحدودة، قد يكون من املناسب إقامة روابط مع شبكات املختربات التي

ميكنها توفري هذه القدرة. ويجب إبالغ املنظمة عن أي حاالت برشية مصابة بنوع فرعي جديد من األنفلونزا مبوجب اللوائح

الصحية الدولية )2005( )1(.

إجراءات رضورية

ضامن تنفيذ بروتوكوالت السالمة البيولوجية يف املختربات تنفيذاً صحيحاً وتقييم الحاجة إىل تحسني هذه الربوتوكوالت يف حالة  �
JEE-P6.2, IHR-8.3.1 .الجوائح. وتوفري التدريب املالئم عىل السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي للموظفني

إنشاء مخترب واحد عىل األقل ميكنه إجراء تشخيص األنفلونزا الروتيني، وتحديد األمناط الرئيسية والفرعية باستخدام تفاعل  �
 JEE-D.1.1, IHR-8.2.1–2.البوليمرياز املتسلسل باملنتسخة العكسية

التأكد من وجود نظام لنقل العينات املحوَّلة من املرافق الصحية إىل املختربات املعنية باختبارها، مع مراعاة التعطيل املحتمل لنظام  �
 JEE-D.1.2  .النقل الروتيني أثناء الجوائح

تحديد نُظم لجمع البيانات املختربية وإدارتها ودعمها )مثل قواعد البيانات اإللكرتونية، وحْفظ املستندات الورقية التقليدي وتعديل  �
IHR-8.4.1 .)النظم الحالية

إتاحة الوصول إىل مركز معني من املراكز املتعاونة مع املنظمة يك يكون مرجعاً ويك يُجِري بحوثاً حول األنفلونزا. �

بني، واملعدات )مبا يف ذلك معدات الحامية الشخصية( والكواشف للعمل أثناء  � تحديد االحتياجات للمرافق اإلضافية، واملوظفني املدرَّ

الجوائح.

رْسم الخطوط العريضة السرتاتيجيات اختبار عينات األنفلونزا خالل الفرتة الفاصلة بني الجائحتني، واإلنذار، ومراحل الجائحة،  �

د وطنية لكل مرحلة من مراحل الجائحة، مع  وإيضاح متى يجب إيقاف االختبار. وينبغي أن تستند االسرتاتيجيات إىل أهداف ترصُّ

مراعاة مستوى املوارد املتاحة.

وْضع خطط تخص الطفرات إلدارة الطلب املتزايد عىل اختبار العينات الرسيرية ونقلها خالل الجائحة. ومراعاة التأثري املحتمل عىل  �

خدمات املختربات غري املتعلقة باألنفلونزا.

وْضع سياسات لتطعيم جميع العاملني الذين يعملون يف مجال فريوسات األنفلونزا الجائحة املحتملة مقابل األنفلونزا املوسمية. �

ذ تنفيذاً سليامً، وأنها تتوافق مع النظم املحلية. وضامن  � التأكد من أن الربوتوكوالت الخاصة بُحزم العينات والفريوسات ونَْقلها تُنفَّ

امتثال الشحنات الدولية ملبادئ املنظمة املتعلقة بتبادل الفريوسات الحية وللوائح النقل الدولية.

ضامن أن القدرة عىل االتصال موجودة وقابلة للتواصل مع إدارة االستجابة للجوائح والسلطات الصحية الوطنية وشبكات املختربات. �

املشاركة يف الشبكة العاملية لرتصد األنفلونزا والتصدي لها، يف حالة البلدان التي تتوافر بها قدرات وطنية، من خالل املركز الوطني  �

د األنفلونزا املوسمية )يف الفرتة  املعنيِّ باألنفلونزا أو غريه من مختربات الصحة العمومية املختصة. انظر أيضاً الفرع 3-2 ترصُّ

الفاصلة بني الجائحتني(.

إجراءات مرغوب فيها

� JEE-D1.4.النظر يف ترخيص جميع مختربات الصحة العمومية، وضامن االلتزام مبعايري الجودة الوطنية والدولية الختبار األنفلونزا

النظر يف املشاركة يف الشبكة العاملية لرتصد األنفلونزا والتصدي لها التابعة للمنظمة، عن طريق اختيار وتحديد مركز وطني معنيٍّ  �

باألنفلونزا قادر عىل االضطالع باختصاصات املركز الوطنية املعنية باألنفلونزا املعرتَف بها من املنظمة.

النظر يف إجراء جرد وطني للمختربات التي تتمتع مبستويات كافية من حيث السالمة البيولوجية يك تتعامل مع فريوسات األنفلونزا  �

الجائحة )املستوى 3 من السالمة البيولوجية(. وإذا مل يكن لدى بلدك مختربات بهذه القدرات، فيجب اتخاذ ترتيبات الشحن مع 

أحد  املراكز املتعاونة مع املنظمة.           

النظر يف إنشاء قدرة مختربية إلجراء تحريات فريوسية محددة )مثل التوصيف املستضدي والوبائيات الجزيئية(. �

النظر يف إنشاء قدرات مختربية لرصد مقاومة األدوية املضادة للفريوسات. انظر أيضاً الفرع 4-2-1 العالج واتخاذ التدابري الالزمة  �

حيال املرىض والفرع 5-1-3 األدوية الوقائية املضادة للفريوسات.

النظر يف تطوير أو تحديث سياسة للتبادل الدويل للعينات الرسيرية املأخوذة من حاالت األنفلونزا الجائحة املؤكدة، يف الوقت  �

املناسب. ويجب أن تتناول السياسة اتفاقات نقل املواد، وتوزيع العزالت الفريوسية والرنا، ونتائج الفحص التسلسيل وبيانات 

املختربات األخرى ذات الصلة )مثل خصائص املستضدات ومقاومة مضادات الفريوسات(.

يُراَعى تخزين العينات الرسيرية املأخوذة من الحاالت املشتبه فيها واملؤكدة. وميكن أن تساهم هذه العينات يف بحوث األنفلونزا  �

الجائحة.
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 قامئة مرجعية ملخاطر األنفلونزا الجائحة وإدارة أثرها
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د األنفلونزا املوسمية )الفرتة الفاصلة بني الجائحتني( ترصُّ  2-3

األساس املنطقي

د األنفلونزا املوسمية )أو الفرتة الفاصلة بني الجائحتني( معلومات ميكن استخدامها لتخطيط التدابري املناسبة ملكافحة األنفلونزا  ينتج ترصُّ

والتدخل حيالها )مبا يف ذلك التمنيع( وتخصيص املوارد الصحية وإصدار توصيات التدبري العالجي لحاالت األنفلونزا. وتشكل أيضاً نُظم 

الرتصد نُظامً لإلنذار املبكِّر من خالل الكشف عن النشاط غري املعتاد للمرض مقارنًة بخط أساس األمناط العادية ومعدالت اإلصابة بفريوس 

األنفلونزا املوسمية.

إجراءات رضورية

د وقدرات لرصد نشاط األنفلونزا وتوصيفه، وربط املعلومات املتعلقة بالجائحة وتلك املتعلقة بالفريوس. وتويص  � إنشاء نُظم ترصُّ

د العلة الشبيهة باألنفلونزا وعدوى الجهاز التنفيس الوخيمة الحادة والرتصد املستند إىل األحداث.  املنظمة بأن تشمل النظم ترصُّ
JEE-D2.1, JEE-D.1.1, IHR-3.1.1

إنشاء نُظم إلدارة بيانات الرتصد واإلبالغ عنها، أو تقوية القائم منها، مبا يف ذلك جمع البيانات واستخالص املفيد منها وإدارة قواعدها  �
JEE-D2.3 .)د األنفلونزا تُبلغ بانتظام )أسبوعياً عىل سبيل املثال واإلبالغ اليومي عنها يف صورة مجمعة. والتأكد من أن بيانات ترصُّ

واملشاركة يف الشبكة العاملية لرتصد األنفلونزا والتصدي لها، يف حالة وجود القدرة الوطنية، من خالل املركز الوطني املعنيِّ باألنفلونزا  �

أو غريها من املختربات الصحة العمومية املختصة. انظر أيضاً الفرع 3-1 املختربات.

إجراءات مرغوب فيها

د األنفلونزا الجائحة واألنفلونزا الحيوانية املنشأ أو تعزيزه، بحيث تشرتك يف  � النظر يف إنشاء نظام إبالغ إلكرتوين وطني لرتصُّ
JEE-D2.2 .استخدامه نُظم ترصد الصحة العمومية والطب البيطري

مراعاة استخدام مصادر معلومات بديلة قد تكشف عن مجموعات غري معتادة من العلة الشبيهة باألنفلونزا أو عدوى الجهاز  �

التنفيس الوخيمة الحادة؛ وقد تشمل هذه املصادر أطباء الصحة املهنية، وأقسام الطوارئ يف املستشفيات، ومرافق رعاية املسنِّني 

واملدارس.

د األنفلونزا ليكون عىل مدار السنة. � النظر يف توسيع ترصُّ
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املصادر الرئيسية

WHO. GISRS and laboratory: Global Influenza Surveillance and Response System )GISRS(. Geneva,  
World Health Organization )WHO(. 2017 )http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/en/, 
 accessed February 21( .)2018( 

WHO. Manual for the laboratory diagnosis and virological surveillance of influenza. Geneva: World 
Health Organization )WHO(; 2011 )http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/manual_diagnosis_
surveillance_influenza/en/, accessed February 25( .)2018(

(21)

(25)

http://www.who.int/( 2013 منظمة الصحة العاملية. معايري الرتصد الوبايئ العاملي لألنفلونزا. جنيف: منظمة الصحة العاملية؛
influenza/resources/documents/influenza_surveillance_manual/en/، تم االطالع يف شباط/ فرباير 2018(. )29(

ترصد األنفلونزا غري املوسمية  3-3

األساس املنطقي

د األنفلونزا البرشية واألنفلونزا الحيوانية لرصد ظهور فريوسات األنفلونزا غري املوسمية )أو الجديدة( التي ميكن  تُستخدم أنظمة دقيقة لرتصُّ

د األنفلونزا غري املوسمية )الجديدة( نظاماً لإلنذار املبكر بالجائحة  أن تتحول إىل أشكال قد تبدأ جائحة أنفلونزا برشية. ولذلك، يشكِّل ترصُّ

من خالل الكشف عن هذه الفريوسات الجديدة عندما تبدأ يف دخول الفئات البرشية.

إجراءات رضورية

د صحة الحيوانات أو الحياة الربية والصحة البرشية  � إنشاء تبادل املعلومات املنهجي أو تعزيزه يف الوقت املناسب بني وحدات ترصُّ
JEE-P4.2, IHR-10.1.1 .استجابًة ألحداث األمراض الحيوانية املصدر املحتملة، مبا يف ذلك األنفلونزا

ضامن قدرات اإلبالغ والتنسيق مع مركز االتصال الوطني املعنيِّ باللوائح الصحية الدولية إلبالغ املنظمة بحاالت اإلصابة الجديدة  �
JEE-D3.1 )2005( بفريوس األنفلونزا، مبقتىض اللوائح الصحية الدولية

�  JEE-D3.2 .إنشاء آليات واضحة إلبالغ سلطات الصحة العمومية املحلية ودون الوطنية والوطنية عن األحداث املهمة

د وقدرات قامئة عىل املؤرشات وتستند إىل األحداث للكشف عن األحداث املهمة إلبالغ سلطات الصحة العمومية  � إنشاء نُظم ترصُّ
IHR-3.1.1, IHR-3.2.1:بها فوراً، مثل

y    تغيريات مفاجئة وغري متوقعة يف اتجاهات العلة الشبيهة باألنفلونزا وعدوى الجهاز التنفيس الوخيمة الحادة أو املسار

الرسيري؛  

y   مجموعات العلة الشبيهة باألنفلونزا أو عدوى الجهاز التنفيس الوخيمة الحادة يف العائالت أو الشبكات االجتامعية أو أماكن

العمل )خاصة لدى العاملني يف مجال الرعاية الصحية(؛  

y أمراض الجهاز التنفيس لدى البرش املصاحبة للمرض يف الطيور أو الحيوانات األخرى؛

y  فاشيات النفوق أو األمراض يف الطيور أو الحيوانات األخرى؛

y .الحاالت البرشية من العدوى بفريوس أنفلونزا جديد

وضع معايري استحثاثية للتحري يف الحاالت غري االعتيادية أو املجموعات من األنفلونزا غري املوسمية واألمراض التنفسية الحادة  �
IHR-4.1.1 الناشئة األخرى
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http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/manual_diagnosis_surveillance_influenza/en/
http://www.who.int/influenza/resources/documents/influenza_surveillance_manual/en/
http://www.who.int/influenza/resources/documents/influenza_surveillance_manual/en/
http://www.who.int/influenza/resources/documents/influenza_surveillance_manual/en/
http://www.who.int/influenza/pip/virus_sharing/en/
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التحري يف الفاشيات  4-3

األساس املنطقي

التحري يف الحاالت غري االعتيادية أو مجموعات أمراض الجهاز التنفيس يف الوقت املناسب هو السبيل للكشف املبكر عن فريوس األنفلونزا 

الجديد. وتحدد التحريات الحاالت ومصدر العدوى والتأثري الرسيري للمرض؛ وتساعد أيضاً عىل توفري التوصيف املبكر للفريوس الجديد.

إجراءات رضورية

التأكد من أن العاملني يف مجال التحريات يف الفاشية واالستجابة الرسيعة لها يتمتعون بالقدرات والتدريب املناسبني )يف مجاالت  �

من قبيل علم الوبائيات امليداين، وجمع البيانات وتحليلها، وتقييم املخاطر، واستخدام معدات الحامية الشخصية(، وعىل دراية 
JEE-D4.2 .باختصاصاتهم واملهام املتوقع أن يؤدوها

وضع معايري استحثاثية للتحري يف الحاالت غري االعتيادية أو املجموعات من األنفلونزا غري املوسمية واألمراض التنفسية الحادة  �
IHR-4.1.1.الناشئة األخرى

� IHR-4.1.1 .وضع إجراءات التشغيل املوحدة للتحقق من األحداث بشكل منهجي والتحري يف الفاشيات، واإلبالغ بالنتائج

إنشاء فرق متعددة التخصصات معنية بالتحريات واالستجابة الرسيعة )مبا يف ذلك االختصاصات(، وتحديد أعضاء الفريق الذين  �
IHR-4.1.1.ميكن نرشهم

تحديث مناذج تقارير الحاالت القامئة للتحريات يف الفاشيات، أو ضامن استخدام النامذج املقدمة من املنظمة.  �

إنشاء آلية الستعراض تعريفات الحاالت وتدخالت الصحة العمومية، استناداً إىل نتائج التحري. �

ضامن توافر الربوتوكوالت املتعلقة بإجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها واستخدام معدات الحامية الشخصية ومتبعة. وضامن  �

توفري كميات كافية من معدات الحامية الشخصية ومستلزمات النظافة اليدوية لفرق التحري واالستجابة، مبا يف ذلك أعضاء الدعم 

مثل أخصائيي اللوجيستيات أو السائقني. 

إعداد إرشادات حول كيفية تحديد جهات االتصال املحتملة للحاالت وإدارتها. وضامن إبالغ جهات االتصال وفَْهم تدابري التدبري  �

العالجي املقرتحة )من قبيل العزل، والعالج بالعقاقري الوقائية املضادة للفريوسات، وإجراءات املتابعة الطبية، والنظافة(.

تقييم الحاجة إىل تعزيز أنظمة الرتصد القامئة يف األماكن التي توجد فيها حاالت، حيث تندلع فاشيات حيوانية أو حيث يشتبه يف  �

وجود مصدر للعدوى بها، واستهدف الرتصد يف الفئات املعرضة ملزيد من املخاطر املهنية إذا لزم األمر.

إعداد بروتوكوالت الدراسة للدراسات الوبائية األساسية وتنفيذها. �

إجراءات مرغوب فيها

النظر يف توفري األدوية املضادة للفريوسات ألعضاء فريق التحري يف الفاشية من أجل الوقاية. انظر أيضاً الفرع 5-1-3 األدوية  �

الوقائية املضادة للفريوسات.

النظر يف إعداد بروتوكوالت بحثية للدراسات من أجل تحسني فَْهم الخصائص الرسيرية والوبائية والفريوسية للجوائح. انظر أيضاً  �

الفرع 7-1 البحث والتطوير.

     انظر »امللحق 2: األنفلونزا غري املوسمية أو شكل من أشكال حاالت أمراض الجهاز التنفيس الحادة الناشئة يف 
 Protocol to investigate non-seasonal influenza and other emerging acute respiratory diseases.«

Geneva, World Health Organization,  قيد اإلعداد. (30)

1

1

املصادر الرئيسية
WHO. Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in 
health care. Geneva: World Health Organization )WHO(; 2014 )http://www.who.int/csr/bioriskreduction/
infection_control/publication/en/, accessed February 2018( (31)

WHO. Protocol to investigate non-seasonal influenza and other emerging acute respiratory diseases.  
Geneva: World Health Organization )WHO(; in preparation. )30(
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ترصد الجوائح  5-3

األساس املنطقي

سيوفِّر الرتصد الذي يجري أثناء الجوائح املعلومات األساسية املتعلقة بقرارات االستجابة للجوائح. وستختلف أنواع املعلومات املطلوبة أثناء 

د الجائحة عىل أنظمة الرتصد الروتينية الحالية،  الجائحة باختالف األوقات، وستتولد من أنواع مختلفة من أنشطة الرتصد. وسوف يعتمد ترصُّ

ولكنها قد تتطلب أيضاً استحداث أنظمة مخصصة لتلبية االحتياجات اإلضافية من البيانات.

د عىل التحقُّق من التقارير األولية حول رسيان فريوس أنفلونزا جديد من إنسان إىل آخر، وعن  ويف بداية كل جائحة محتملة، سريكز الرتصُّ

ث املنظمة تعريفات الحاالت دورياً مع تطور الفريوس، خاصة خالل  اكتشاف الحاالت الجديدة لهذا الفريوس يف بلدان أخرى. وقد تُحدِّ

املراحل املبكرة، وينبغي لسلطات الرتصد أن تتأهب لالحتياجات املعقدة واملتغرية للبيانات. ومع تطور الجائحة، سوف يستخدم الرتصد 

لتعديل اسرتاتيجيات االستجابة والكشف عام إذا كانت هناك موجة جائحة الحقة أم ال. وسرتكز األنشطة عىل رصد االنتشار الجغرايف 

واتجاهات األمراض وكثافة الرسيان والتأثري عىل خدمات الرعاية الصحية والتغيريات يف االستضداد واألدوية املضادة للفريوسات.

التحقق والكشف  1-5-3

إجراءات رضورية

انظر أيضاً الفرع 3-4 التحري يف الفاشيات.

ضامن القدرة عىل اإلبالغ والتنسيق مع مركز االتصال الوطني املعنيِّ باللوائح الصحية الدولية إلخطار املنظمة بأي حالة مؤكدة  �

مختربياً من حاالت فريوس األنفلونزا البرشية الناجمة عن فريوس أنفلونزا جديد، مبقتىض اللوائح الصحية الدولية )2005(.

وضع اسرتاتيجيات الرتصد الكتشاف املزيد من حاالت رسيان األنفلونزا الجديدة من إنسان إىل آخر. وإعداد أنظمة ترصد لجمع  �

بيانات عن حاالت األنفلونزا الجائحة واإلبالغ عنها.

وضع بروتوكوالت للبحث عن الحاالت النشطة )مثل اقتفاء املخالطني ومراجعة املخططات(. �

تعزيز القدرة املختربية لتأكيد حاالت األنفلونزا الجديدة أو الجائحة يف بداية الجائحة، أو ضامن إتاحة املختربات القادرة عىل إجراء  �

هذا االختبار.

وضع إجراءات التشغيل املوحدة لتكييف تعريف املنظمة للحاالت املشتبه فيها، والحاالت املؤكدة، والحاالت الوافدة والحاالت التي  �

نتجت عن الرسيان محلياً.

إنشاء عملية ملراجعة تعريف الحاالت وتدخالت الصحة العمومية، استناداً إىل نتائج الرتصد. �

تحديد صيغ وقنوات لإلبالغ لتبادل تحليالت الرتصد مع متخذي القرارات وأصحاب املصلحة. �

�  .)FluID وفلُوِود FluNet ضامن تقديم البيانات يف الوقت املناسب إىل قواعد بيانات األنفلونزا الدولية )مثل فلونت

جمع العينات وتباُدلها مع مختربات األنفلونزا يف الشبكة العاملية لرتصد األنفلونزا والتصدي لها، مبوجب اإلطار الخاص بالتأهب  �

لألنفلونزا الجائحة.

إجراءات مرغوب فيها

النظر يف إعداد بروتوكوالت بحثية للدراسات من أجل تحسني فَْهم الخصائص الرسيرية والوبائية والفريوسية للجوائح. انظر أيضاً  �

الفرع 7-1 البحث والتطوير.

14

املصادر الرئيسية
WHO. WHO guidance for surveillance during an influenza pandemic: 2017 update. Geneva, 
 World Health Organization )WHO(. 2017 )http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/guidance_pandem-
ic_influenza_surveillance_2017/en/, accessed February 2018(. )32(

http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/guidance_pandemic_influenza_surveillance_2017/en/
http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/guidance_pandemic_influenza_surveillance_2017/en/
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3-5-2 رصد الجائحة
إجراءات رضورية

الحفاظ عىل قدرات اإلبالغ والتنسيق مع مركز االتصال الوطني املعني باللوائح الصحية الدولية إلبالغ املنظمة عن التحديثات  �

األسبوعية لحالة الجائحة، مبقتىض اللوائح الصحية الدولية )2005(.

وضع اسرتاتيجيات ترصد لرصد الجائحة خالل مراحل الجائحة واملراحل االنتقالية. وإدراج معايري للحث عىل إحداث تغيريات يف  �

االسرتاتيجية )مثل متى يجب التوقف عن اإلبالغ املستند إىل ظهور حاالت ومتى تُرصد االتجاهات(.

إنشاء آليات ملراجعة وتعديل تعريف املنظمة لحاالت األنفلونزا الجائحة، وتحديث خوارزميات التشخيص الرسيرية واملختربية  �

الوطنية. وسوف تصدر منظمة الصحة العاملية إرشادات عاملية ميكن تكييفها لالستخدام املحيل.

إنشاء آليات الستعراض تدابري املكافحة، وتدخالت الصحة العمومية وخطط االستجابة للجوائح، استناداً إىل تحليل الرتصد. �

تنفيذ توثيق شامل لتطور الجائحة مبا يف ذلك التغريات يف حساسية السكان والسامت الوبائية والرسيرية واالنتشار الجغرايف  �

واالتجاهات والتأثري.

وضع أطر وبروتوكوالت إلبالغ إدارة األحداث والجهات املعنية باتخاذ القرار ببيانات الرتصد والتحليل والوضع. �

� .)FluID وفلووي FluNet ضامن تقديم البيانات يف الوقت املناسب إىل قواعد بيانات األنفلونزا الدولية )مثل فلونت

إجراءات مرغوب فيها

النظر يف إعداد بروتوكوالت بحثية للدراسات من أجل تحسني فَْهم الخصائص الرسيرية والوبائية والفريوسية للجوائح. انظر أيضاً  �

الفرع 7-1 البحث والتطوير.

النظر يف إعداد بيانات أساسية لقياس تأثري الجائحة عىل )أماكن العمل والتغيُّب عن املدرسة واملناطق املتأثرة وأكرث الفئات تأثراً  �

وتوافر العامل األساسيني عىل سبيل املثال(.

تقييم املخاطر والشدة  6-3
األساس املنطقي

مبجرد التحقق من انتقال الفريوس من إنسان إىل آخر، ستكون هناك حاجة إىل إجراء تقييامت مستمرة لرتصد خطورة الجائحة واملخاطر 

الصحية العمومية املحدقة باملجتمعات. وسوف ترُثِي تقييامت الجوائح واملخاطر القرارات املتعلقة باسرتاتيجيات االستجابة ومعالجة 

املرىض والتدخالت الصحية العمومية باملعلومات. وتقييم مخاطر الجائحة ووخامتها عملية مستمرة يف جميع املراحل )يف املرحلة الفاصلة 

بني الجائحتنَي، ويف مرحلة اإلنذار، وأثناء الجائحة، ويف املرحلة االنتقالية(، وينبغي إجراء التقييامت بانتظام.

إجراءات رضورية

وضع إجراءات تشغيل موحدة إلجراء تقييامت منهجية للجوائح والخطورة، واستخدام نتائج التقييم إلثراء إجراءات الصحة العمومية  �

باملعلومات، وإبالغ السلطات الوطنية واملنظمة بنتائج التقييم.

تعزيز القدرات لتقييم مخاطر الجائحة ووخامتها، مبا يف ذلك املوارد البرشية )مثل تخصص الوبائيات، وتخصص الفريوسات،  �

والتواصل الرسيري والتواصل بشأن املخاطر(. تحديد الدعم يف حالة حدوث طفرة يف عدد املرىض ومستخدمي الخدمة، إذا لزم األمر.

إنشاء آليات الستخدام نتائج تقييامت املخاطر العاملية التي أجرتها املنظمة، وذلك باستخدام أداة تقدير مخاطر جوائح األنفلونزا  �

)TIPRA( )33( لتوجيه إجراءات الصحة العمومية يف السياق الوطني.

تحديد البارامرتات لتقييم مؤرشات وخامة األنفلونزا الجائحة )قابلية الرسيان، وخطورة املرض والتأثري( باستخدام إطار تقييم وخامة  �

األنفلونزا الجائحة )PISA( )34(. ووضع حدود أو نطاقات محددة لكل بارامرت باستخدام البيانات التاريخية.

إنشاء آليات لتكييف تعريف املنظمة لحاالت األنفلونزا الجائحة واستعراضها، وتحديث خوارزميات التشخيص الرسيري واملختربي. �

إنشاء آليات الستعراض تدابري املكافحة، وتدخالت الصحة العمومية وخطط االستجابة للجوائح، استناداً إىل نتائج تقييم مخاطر  �

الجائحة ووخامتها.

� .)FluID وفلووي FluNet ضامن تقديم البيانات يف الوقت املناسب إىل قواعد بيانات األنفلونزا الدولية )مثل فلونت

إجراءات مرغوب فيها

النظر يف تطوير القدرة عىل إجراء تقييامت املخاطر والشدة عىل املستويات دون الوطنية أو املحلية. �

النظر يف إقامة روابط مع أخصائيي التواصل يف مجال املخاطر إليصال نتائج التقييم إىل السكان املترضرين. �

املصادر الرئيسية
WHO. Pandemic influenza severity assessment )PISA(. Geneva, World Health Organization  
)WHO(. 2017 )http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/pisa/en/, accessed February 2018(. )34(

WHO. Rapid risk assessment of acute public health events. Geneva: World Health Organization )WHO(;  
2012 )http://www.who.int/csr/resources/publications/HSE_GAR_ARO_2012_1, accessed February 2018(. )35(

15

منظمة الصحة العاملية. أداة تقييم مخاطر األنفلونزا الجائحة )TIPRA(. جنيف: منظمة الصحة العاملية؛ 
http://www.who.int/influenza/publications/TIPRA_manual_v1/en( 2016، تم االطالع يف يف 

شباط/ فرباير 2018(. (33)

http://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/pisa/en/
http://www.who.int/csr/resources/publications/HSE_GAR_ARO_2012_1
http://www.who.int/influenza/publications/TIPRA_manual_v1/en
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الخدمات الصحية والتدبري العالجي الرسيري  -4
الخدمات الصحية  1-4

األساس املنطقي

يجب أن تظل الخدمات الصحية تعمل أطوَل فرتة ممكنة لتقليل اإلجهاد واملرض والوفيات الناجمة عن الجوائح. وإضافة إىل خدمات عالج 

مرىض األنفلونزا الجائحة، يجب الحفاظ عىل الخدمات الصحية لألمناط األخرى من الرعاية الحرجة واألساسية، خاصة للفئات الضعيفة مثل 

األطفال والحوامل وكبار السن واألشخاص ذوي األمراض املزمنة. ويجب أن يُخطَّط مسبقاً لتحديد أولويات الخدمات الصحية ولتحسني 

االستفادة من املرافق واألدوية واملستلزمات املتاحة.

استمرارية الخدمة الصحية  1-1-4

إجراءات رضورية

وضع خطط الستمرارية األعامل الخاصة بالجائحة يف مستشفيات اإلحالة واملستشفيات الرئيسية يف كل منطقة أو مقاطعة 1  �

لضامن استمرار الخدمات الصحية األساسية، مبا يف ذلك الخدمات املقدمة إىل الفئات الضعيفة مثل األطفال والحوامل وكبار السن 

واألشخاص ذوي األمراض املزمنة.

وضع إطار لالتصال، مع قنوات محددة بوضوح، لضامن تباُدل املعلومات عىل نحو دقيق بني سلطات االستجابة للجوائح وجميع  �

مقدمي الرعاية الصحية يف الوقت املناسب. 

وضع الرتتيبات املؤسسية مع الجهات الفاعلة من القطاع الخاص أو تعزيزها يف مجال الرعاية الصحية لتنسيق تقديم الخدمات  �

الصحية أثناء الجوائح. 

مراجعة املعايري واألطر التنظيمية لضامن جودة الرعاية وسالمتها أثناء الجوائح. �

إنشاء آليات متويل لتمويل الخدمات الصحية األساسية وخدمات الجوائح أثناء الجوائح. �

تحديد املؤرشات ومصادر املعلومات وصيغ اإلبالغ لإلبالغ عن حالة تقديم الخدمات الصحية األساسية أثناء الجوائح. �

إجراءات مرغوب فيها

مراعاة استحداث طرق فرز وتقديم رعاية صحية عن بُعد للمرىض غري ذوي الحاالت الطارئة )مثل االستشارات عرب الهاتف أو  �

اإلنرتنت(.

املرافق  2-1-4

إجراءات رضورية

حرص مرافق الرعاية الصحية العمومية والخاصة القامئة، مبا يف ذلك مستوى الرعاية املقدمة، وعدد األرَِسَّة، والعزل، وقدرات العناية  �
JEE-R1.1.املركزة، وسعة ثالجة حفظ الجثث

تحديد املرافق العامة أو الخاصة التي ميكن استخدامها كمرافق بديلة للرعاية الصحية )مثل املدارس والقاعات االجتامعية والثكنات  �

العسكرية(. وتحديد مستوى الرعاية التي ميكن توفريها بسهولة ومأمونية يف كل مرفق.

وضع خطط عىل مستوى املرافق لتوفري خدمات الجوائح والخدمات الصحية األساسية أثناء الجوائح، استناداً إىل سيناريوهات جوائح  �

مختلفة؛ كتحديد فريوس جائحي من حيث ارتفاع رضاوته أو انخفاضها، والقدرة عىل العدوى من حيث ارتفاعها أو انخفاضها.

وضع توصيات )مبا يف ذلك الخطط التنفيذية ومعدات الحامية الشخصية( لفرز املرىض وإدارة تدفق املرىض يف املرافق التي تعالج  �

حاالت األنفلونزا الجائحة.

إنشاء أنظمة لتنسيق املرىض ونقلهم بني املرافق؛ كُنظم النقل أو تتبع األرَِسَّة يف املستشفيات أو وحدات العناية املركزة، والتوزيع  �

املركزي للمرىض، ومراكز االتصال.

        انظر »امللحق 5: تخطيط استمرارية األعامل يف
)2( .2017 ,Pandemic influenza risk management Geneva, World Health Organization« 
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 قامئة مرجعية ملخاطر األنفلونزا الجائحة وإدارة أثرها

املوظفون  3-1-4
إجراءات رضورية

 تقدير األعداد الحالية أو الخربة أو املهنة والتوزيع الجغرايف للعاملني يف مجال الرعاية الصحية يف كلٍّ من القطاعني العام �
JEE-R1.1.الخاص 

وضع خطط الحد األدىن من التوظيف عىل مستوى املرفق لتزويده بالخدمات والوظائف األساسية باملوارد، عىل النحو املحدد يف  �

خطط استمرارية أعامل مرفق الرعاية الصحية.

وضع خطط للتوظيف عىل مستوى املرفق لتزويد الخدمات الصحية املتوقعة املخصصة للجوائح مبا يلزمها. وتقدير االحتياجات  �

اإلضافية من املوظفني وتحديد األدوار التي ميكن دعمها من خالل زيادة عدد املوظفني أو املتطوعني.

وضع إجراءات لتوظيف وتدريب املوظفني لتوفري قدرات لتلبية االحتياجات املفاجئة. �

وضع إجراءات لحشد املتطوعني وفحصهم وتدريبهم واعتامدهم وإدارة شؤونهم لتوفري قدرات لتلبية االحتياجات املفاجئة، إذا لزم  �

األمر.

مراجعة السياسات إلدارة املوظفني واستبقائهم أثناء الطوارئ، مبا يف ذلك التأمني والحوافز واإلجازات املرضية والصحة والسالمة  �

املهنية.

استحداث خدمات لدعم موظفي االستجابة )من قبيل رصد الصحة، وإسداء املشورة، والتدبري العالجي لإلجهاد، والدعم النفيس  �

االجتامعي، ولقاح الجوائح(.

إجراءات مرغوب فيها

النظر يف وضع إجراءات لتنسيق املوظفني ونقلهم بني مرافق الرعاية الصحية لتوفري الدعم الالزم لسد االحتياجات املفاجئة. �

النظر يف وضع خطط مع الجهات الفاعلة يف مجال الرعاية الصحية الخاصة إلعادة توزيع املوظفني أثناء الجوائح. �

األدوية األساسية واملستلزمات واألجهزة الطبية  4-1-4

إجراءات رضورية

تحديد بنود وكميات األدوية واإلمدادات واألجهزة الطبية الالزمة الستبقاء الخدمات الصحية األساسية يف كل مستوى من مستويات  �

الرعاية الصحية.

وضع قوائم وطنية لألدوية واملستلزمات واألجهزة الطبية الالزمة لتوفري الخدمات الصحية ملواجهة األنفلونزا الجائحة يف كل مستوى  �

من مستويات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك:

y معدات الحامية الشخصية، استناداً إىل املبادئ التوجيهية الصادرة عن املنظمة؛

y األدوية املضادة للفريوسات؛

y املضادات الحيوية الالزمة لعالج مضاعفات األنفلونزا؛

y األدوية املضادة للحمى؛

y .الدعم باإلماهة واألكسجني والتهوية

توقُّع االحتياجات اإلضافية من األدوية واملستلزمات واألجهزة الطبية الالزمة ملواجهة األنفلونزا الجائحة، استناداً إىل سيناريوهات  �

جوائح مختلفة؛ كظهور فريوس جائحي ذي رضاوة مرتفعة أو منخفضة، وقدرته عىل العدوى من حيث ارتفاعها أو انخفاضها.

التنسيق مع سلطات الجامرك املعنية باالسترياد للتعجيل باستالم األدوية واملستلزمات الالزمة ملواجهة األنفلونزا الجائحة وتوزيعها  �

)مثل األدوية املضادة للفريوسات واللقاحات وغريها من اإلمدادات(.

وضع خطط إلدارة مخزونات األدوية واملستلزمات واألجهزة الطبية الالزمة الستبقاء الخدمات الصحية األساسية والخاصة بالجائحة يف  �

كل مستوى من مستويات الرعاية الصحية، مع مراعاة ما قد يحدث من اضطرابات يف اإلمدادات والنقل أثناء الجوائح.

وضع اسرتاتيجيات للتخزين والنقل اآلمن لألدوية األساسية واإلمدادات واألجهزة الطبية إىل املرافق الصحية، مع مراعاة احتامل  �

حدوث اضطرابات يف النقل أثناء الجوائح.

إجراءات مرغوب فيها

النظر يف ضامن إتاحة األدوية واإلمدادات واألجهزة الطبية األساسية وتلك الخاصة بالجوائح من خالل اتخاذ تدابري من قبيل اتفاقيات  �
JEE-R4.1ًالرشاء املسبق وترتيبات التخزين. ودمج الرتتيبات مع سلسلة التوريد الوطنية بقدر ما يكون ذلك عمليا
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 منظمة الصحة العاملية 

املصادر الرئيسية

الوفيات الزائدة  5-1-4

إجراءات رضورية

املواقع عىل الخريطة وقدرات التخزين ملرافق حفظ جثث املوىت يف املستشفيات وُدور إقامة الجنائز. وتحديد املوارد واملواقع البديلة  �

ملرافق حفظ جثث املوىت املخصصة للطوارئ.

وضع خطط تتعلق بحفظ جثث املوىت ملواجهة األعداد املتزايدة من الجثث الناجمة عن جائحة األنفلونزا. �

حرص مواقع املقابر القامئة وقدراتها. �

تقييم الحد األقىص لقدرة قطاع مراسم الجنازات املخصصة لنقل الجثث ودفنها أو ترميدها أو غري ذلك من األعامل املكافئة املقبولة. �

استعراض املبادئ التوجيهية للعناية بالجثث بعد الوفاة التي تسببت أو ساهمت فيها جائحة األنفلونزا. �

إجراءات مرغوب فيها

النظر يف تحديد مواقع بديلة ميكن تصميمها لتكون مقابر يف حالة تجاوز القدرة الحالية. �

النظر يف استعراض إجراءات التصديق عىل أسباب الوفيات وإصدار شهادات الوفاة. وتقييم ما إذا كان من املمكن زيادتها بسهولة،  �

أو ما إذا كانت مثة حاجة إىل قدرات لتلبية االحتياجات املفاجئة أو اإلجراءات العاجلة.

النظر يف رسم سياسات مناسبة ثقافياً للحد من االحتكاك االجتامعي يف مراسم الجنازات. �

التدبري العالجي الرسيري  2-4

عالج املرىض واتخاذ التدابري الالزمة حيالهم  1-2-4

األساس املنطقي

يجب إعداد العاملني يف مجال الرعاية الصحية لتحديد وتوفري التدبري العالجي للحاالت املشتبه يف كونها حاالت أنفلونزا جائحة لضامن 

ال للمرىض. ومن املهم إعداد مبادئ توجيهية للتدبري العالجي الرسيري، وتدريب العاملني يف مجال الرعاية الصحية،  العالج اآلِمن والفعَّ

وتوفري األدوية واملستلزمات واألجهزة الطبية.

إجراءات رضورية

وضع مبادئ توجيهية للتدبري العالجي الرسيري للمرىض املصابني بعدوى األنفلونزا الجائحة املشتبه بها أو املؤكدة أو تكييفها بحيث  �
JEE-R2.3, IHR-4.2.1 :تتناول

y أين ينبغي توفري التدبري املتكامل للمرىض )أي مستوى الرعاية، وبيئة املجتمع أو املستشفى(؛

y معايري الفرز ودخول املستشفى؛

y  بروتوكوالت العالج، مبا يف ذلك األدوية املضادة للفريوسات واملضادات الحيوية والتهوية والعالج الداعم والعالج للعدوى

الثانوية؛

y بروتوكوالت الوقاية من العدوى ومكافحتها للعاملني يف مجال الرعاية الصحية ومقدميها؛

y  معايري لالختبارات املختربية ووسائل التشخيص املتقدمة؛

y .جمع العينات

ضامن توزيع املبادئ التوجيهية املتعلقة بالتدبري العالجي الرسيري عىل جميع مرافق الرعاية الصحية التي سوف تعالج مرىض  �
JEE-R4.3, IHR-4.2.1 .األنفلونزا الجائحة. وتوفري موارد التدريب لتزويد املوظفني بأحدث املعلومات

التأكد من سهولة حصول مرافق الرعاية الصحية عىل األدوية واملستلزمات واألجهزة الطبية الالزمة لتنفيذ املبادئ التوجيهية املتعلقة  �

بالتدبري العالجي الرسيري. انظر أيضاً الفرع 4-1-4 األدوية األساسية واملستلزمات واألجهزة الطبية.

وضع بروتوكول فرز لتحديد أولويات العالج الطبي للفئات املحددة )مثل األطفال، والعاملني يف مجال الرعاية الصحية، واملرىض  �

18

WHO. WHO guidance for surveillance during an influenza pandemic: 2017 update.  
Geneva,  World Health Organization )WHO(. 2017 )http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/guidance_
pandemic_influenza_surveillance_2017/en/, accessed February 2018(. )32(

http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/guidance_pandemic_influenza_surveillance_2017/en/
http://www.who.int/influenza/preparedness/pandemic/guidance_pandemic_influenza_surveillance_2017/en/


 قامئة مرجعية ملخاطر األنفلونزا الجائحة وإدارة أثرها

الذين لديهم فرص أكرب للبقاء عىل قيد الحياة(. والتشاور مع التنظيامت املجتمعية، وأصحاب املصلحة، ولجنة األخالقيات.

ضامن تنفيذ الربوتوكوالت الوطنية أو بروتوكوالت املنظمة املتعلقة بجمع عينات الجهاز التنفيس والدم ونقلها عىل نحو مأمون.  �

وضامن أن الربوتوكوالت متاحة يف جميع مرافق الرعاية الصحية، حيث من املرجح أن يوفر التدبري العالجي للمرىض. انظر أيضاً 

الفرع 3-1 املختربات.

إعداد أو تحديث بروتوكوالت لعالج املرىض الذين قد يكونون معديني يف املجتمع املحيل واتخاذ التدابري الالزمة حيالهم. �

إجراءات مرغوب فيها

النظر يف تقييامت تجارب املرىض ورضاهم عند البحث عن عالج لجائحة األنفلونزا. �

النظر يف إجراء تحريات رسيرية تفصيلية لحاالت األنفلونزا الجائحة املبكرة. انظر أيضاً الفرع 7-1 البحث والتطوير. �

النظر يف وضع بروتوكوالت لرصد نجاعة األدوية املضادة للفريوسات وفعاليتها ومقاومتها، واألحداث الضارة التالية إلعطائها. انظر  �

أيضاً الفرع 7-1 البحث والتطوير.

النظر يف إنشاء فرق عمل رسيرية تضم خرباء من القطاعني العام والخاص لضامن توسيع نطاق الخربات وتحقيق املواءمة �

املصادر الرئيسية
WHO. GISRS and laboratory: shipping and logistic activities. Geneva, World Health Organization )WHO(. 2017 
http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/logistic_activities/en/, accessed February 2018(. (22)

WHO. Manual for the laboratory diagnosis and virological surveillance of influenza. Geneva:
World Health Organization )WHO(; 2011 http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/manual_diagnosis_sur-
veillance_influenza/en/, accessed February 2018(. (25)

الوقاية من العدوى ومكافحتها يف أماكن تقديم الرعاية الصحية  2-2-4

األساس املنطقي

تعد الوقاية من العدوى ومكافحتها أمراً حيوياً ملنع مواصلة انتشار املرض، خاصة يف أماكن تقديم الرعاية الصحية حيث ترتكز العدوى 

واملرىض. وتشكل الوقاية من العدوى ومكافحتها جزءاً أساسياً من التدبري العالجي للمرىض وإدارة مرافق الرعاية الصحية، وهي رضورية 

للحفاظ عىل سالمة العاملني يف مجال الرعاية الصحية ومقدميها.

إجراءات رضورية

 تعزيز أو إنشاء برامج للوقاية من العدوى ومكافحتها عىل املستوى الوطني ومستوى املستشفيات، مع توفري موظفني  �
IHR-4.3.1 .بني مدرَّ

تنقيح املبادئ التوجيهية والربوتوكوالت القامئة الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها وتنفيذها يف جميع مرافق الرعاية الصحية،  �
JEE-P.3.3, IHR-4.3.1:مبا يف ذلك

y املستشفيات وعيادات الرعاية الصحية؛

y مرافق الرعاية الصحية البديلة املستخدمة بوصفها جزءاً من تدابري طوارئ مواجهة الجائحة؛

y خدمات اإلسعاف وخدمات الطوارئ يف املجتمع املحيل؛

y مرافق الرعاية الطويلة األجل؛

y .املختربات الرسيرية

ضامن حصول العاملني يف مجال الرعاية الصحية، وموظفي املختربات واملتطوعني فيها عىل التعليم والتدريب املناسبنِي يف مجال  �
IHR-4.3.1.الوقاية من العدوى ومكافحتها

� IHR-4.3.1.ضامن إعطاء املرىض والزوار تعليامت واضحة حول التدابري املناسبة يف مجال الوقاية من العدوى ومكافحتها

ضامن توافر اإلمدادات الالزمة لتنفيذ تدابري الوقاية من العدوى ومكافحتها املوىص بها )مثل معدات الحامية الشخصية ومستلزمات  �

نظافة اليد(. IHR-4.3.1 انظر أيضاً الفرع 4-1-4 األدوية األساسية واللوازم واألجهزة الطبية.

إجراءات مرغوب فيها

النظر يف إنشاء أنظمة متصلة بالوقاية من العدوى ومكافحتها للرتصد والرصد والتدقيق واملعلومات االرتجاعية يف مرافق الرعاية  �
JEE-P.3.3 .الصحية

النظر يف وضع خطط عىل مستوى املرفق لتجميع حاالت األنفلونزا الجائحة املؤكدة أو املشتبه فيها يف منطقة محددة أو جناح  �

محدد للحد من رسيان الفريوس.
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WHO. Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory infections in health 
care. Geneva: World Health Organization )WHO(; 2014 )http://www.who.int/csr/bioriskreduction/infection_con-
trol/publication/en/, accessed February 2018(. )31(

الوقاية من املرض يف املجتمع املحيل  -5
التدابري الطبية املضادة   1-5

التطعيم ضد األنفلونزا املوسمية  1-1-5

األساس املنطقي

توفِّر لقاحات األنفلونزا املوسمية الحامية لألفراد املعرضني لخطر اإلصابة باألنفلونزا أو الذين قد يعانون من مرض شديد )مثل املضاعفات 

املرتبطة باألنفلونزا أو دخول املستشفى(. وتنفيذ برنامج التطعيم املوسمي لألنفلونزا من شأنه أن مينع املراضة والوفيات يف تلك الفئات 

املعرضة للخطر املستهدفة. وتعزِّز برامج التطعيم املوسمية املحكمة لألنفلونزا أيضاً قدرة التطعيم عىل الصعيد املحيل والقدرة عىل إنتاج 

األنفلونزا عىل الصعيد العاملي، وقد تسهم يف تحسني للتأهب للجوائح.

إجراءات رضورية

ذ )أو تبحث تنفيذ( برنامج التطعيم الروتيني لألنفلونزا املوسمية: يف حالة البلدان التي تُنفِّ

التشاور مع، أو إنشاء، لجنة استشارية الستعراض السياسات املتعلقة باستخدام لقاح األنفلونزا املوسمية، ووضع غايات للتغطية  �

بالتطعيم والفئات التي تحظى بأولوية التطعيم )من قبيل العاملني يف مجال الرعاية الصحية، والحوامل، واألطفال، واملسنِّني، 

واألشخاص الذين لديهم ظروف صحية مستبطنة(.

وضع اسرتاتيجيات تطعيم تستهدف الوصول إىل هذه الغايات، مبا يف ذلك التوعية، وتقييم الحواجز التي تّحول دون التطعيم  �
JEE-R4.1 .والتوزيع واإلعطاء والتمويل وإرشاك أصحاب املصلحة من القطاعني العام والخاص عىل السواء

�  JEE-P.7.2.ضامن توافر اإلمدادات السنوية من لقاح األنفلونزا املوسمية من املصادر املحلية أو الدولية

إنشاء نظم لرصد التغطية باللقاحات واألحداث الضارة التالية للتطعيم. �

يف حالة البلدان التي ال تنفذ برنامج التطعيم الروتيني لألنفلونزا املوسمية:

تقييم الحاجة إىل برنامج التطعيم الروتيني باستخدام معايري مثل البيانات الوطنية املتعلقة بالفئات املعرضة للخطر، وعبء املرض،  �

وفعالية التكلفة واألولويات الصحية املتنافسة. وميكن تقييم عبء املرض من األنفلونزا باستخدام األمناط التالية من املعلومات:

y اإلصابة بالعلة الشبيهة باألنفلونزا يف املجتمع املحيل، حسب الفئة العمرية؛

y  دخول املستشفى بسبب األنفلونزا أو أسباب تُعزَى إىل األنفلونزا خالل موسم األنفلونزا، حسب الفئة العمرية؛

y  الوفيات الناجمة عن األنفلونزا والوفيات الزائدة الناجمة عن أسباب منسوبة إىل األنفلونزا خالل موسم األنفلونزا، حسب الفئة

العمرية.

إجراءات مرغوب فيها

النظر يف تقديم لقاح األنفلونزا املوسمي لألشخاص الذين يخالطون الحيوانات أو الطيور أثناء اندالع فاشيات األنفلونزا الجديدة. وقد  �

يقلل ذلك من خطر العدوى املزدوجة باألنفلونزا املوسمية وفريوسات األنفلونزا الجديدة.

النظر يف تنفيذ مسوح املعرفة واملواقف واملامرسات لتحديد الفجوات املعرفية، أو املعتقدات الثقافية أو األمناط السلوكية التي قد  �

تسهِّل التفاهم والعمل من أجل جهود التطعيم ضد األنفلونزا.

20
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املصادر الرئيسية
WHO. A manual for estimating disease burden associated with seasonal influenza. Geneva: World Health  
Organization )WHO(; 2015 )http://www.who.int/influenza/resources/publications/manual_burden_of_disease/
en/, accessed February 2018(. )38(

SAGE Working Group. Background paper on influenza vaccines and immunization. Geneva: World Health 
Organization )WHO(; 2012 )http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2012/april/1_Background_Pa-
per_Mar26_v13_cleaned.pdf, accessed February 2018(. )39(

التطعيم ضد األنفلونزا الجائحة  2-1-5

األساس املنطقي

يشكل االستخدام الفعال للقاحات أداة رئيسية للتخفيف من أثر الجائحة. ويجب عىل البلدان، يف املرحلة الفاصلة بني الجائحتني، أن تُقيِّم 

قدرتها عىل إنتاج لقاح األنفلونزا الجائحة أو الحصول عليه خالل الجائحة، والتخطيط وفقاً لذلك لتأمني الحصول عىل اللقاح املضاد للجائحة. 

وسوف تستغرق عملية إنتاج لقاح لساللة جديدة من جائحة األنفلونزا حوايل 5-6 أشهر، وستكون طاقة اإلنتاج العاملية محدودة.

إجراءات رضورية

إنشاء لجنة استشارية لتحديد السياسات املتعلقة باستخدام لقاح األنفلونزا الجائحة والفئات التي تحظى بأولوية التطعيم )من  �

قبيل الفئات السكانية املعرضة لدرجة عالية من املخاطر، والعاملني األساسيني، والعاملني يف مجال االستجابة(، مع مراعاة الشواغل 

األخالقية. انظر أيضاً الفرع 2-3 القضايا األخالقية.

وضع خطة وطنية للتطعيم لتوزيع لقاح األنفلونزا الجائحة والتطعيم ضدها، استناداً إىل قدرات التحصني الروتينية القامئة. ويجب  �

أن تتضمن الخطط ما ييل:

y الفئات التي تحظى بأولوية التطعيم يف ظل سيناريوهات جوائح مختلفة؛

y إدارة عمليات توزيع اللقاحات؛

y إدارة عمليات التطعيم؛

y إدارة االتصاالت واملعلومات لتوزيع اللقاحات؛

y املوارد البرشية واألمن لعمليات توزيع اللقاحات والتطعيم؛

y االتصاالت العامة؛

y إدارة اإلمدادات؛

y إدارة املخلفات؛

y .ترصد ما بعد التوزيع وإدارة األحداث الضارة التالية للتمنيع

وفيام يتعلق بالبلدان التي لديها قدرات يف مجال تصنيع لقاح األنفلونزا، اتخاذ الرتتيبات التعاقدية مسبقاً مع الصانعني لضامن إتاحة  �

لقاح األنفلونزا الجائحة. ويجب أن يكون الصانعون مستعدين للترصف بناًء عىل توصيات املنظمة للتحول من إنتاج لقاح األنفلونزا 

املوسمية إىل لقاح األنفلونزا الجائحة، مع مراعاة اآلثار املرتتبة عىل إمدادات اللقاحات املوسمية.

ويف حالة البلدان التي ال تتمتع بقدرات يف مجال التصنيع، التعاون مع الوكاالت والجمعيات اإلقليمية أو الدولية للحصول عىل لقاح  �

األنفلونزا الجائحة، أو وضع خطط طوارئ إلدارة الجائحة بدون لقاحات.

إنشاء مسارات تنظيمية لتعجيل استرياد لقاحات األنفلونزا الجائحة أثناء طوارئها ومنح تراخيص تسويقها وترخيصها. انظر أيضاً  �

الفرع 2-2 القضايا القانونية والسياساتية.

إجراءات مرغوب فيها

النظر يف تأمني الحصول عىل لقاح األنفلونزا الجائحة من خالل إبرام اتفاقات الرشاء املسبق مع مورِّدي اللقاحات املوسمية أو  �

الرتتيبات اإلقليمية املتعلقة بها.

النظر يف إجراء تدريبات الختبار وتنقيح الخطة الوطنية لتوزيع اللقاح املضاد لألنفلونزا الجائحة والتطعيم به. �

النظر يف إعداد بروتوكوالت لرصد النجاعة والفعالية واملقاومة واألحداث الضارة التالية إلعطاء لقاح األنفلونزا الجائحة. انظر أيضاً  �

الفرع 7-1 البحث والتطوير.

(http://www.who.int/influenza/resources/publications/manual_burden_of_disease/en/
(http://www.who.int/influenza/resources/publications/manual_burden_of_disease/en/
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2012/april/1_Background_Paper_Mar26_v13_cleaned.pdf
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2012/april/1_Background_Paper_Mar26_v13_cleaned.pdf
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املصادر الرئيسية
منظمة الصحة العاملية. GAP: إرشادات لصياغة وتنفيذ الخطة الوطنية لتوزيع لقاحات األنفلونزا الجائحة والتطعيم للوقاية منها.

جنيف: منظمة الصحة العاملية؛ http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/resources/deployment 2012  تم االطالع يف شباط/ 

فرباير 2018(. )40(

منظمة الصحة العاملية. قامئة اختيار تقييم الخطة الوطنية لتوزيع لقاح األنفلونزا الجائحة والتطعيم للوقاية منها وتحديثها. جنيف: منظمة 
 ،  http://www.who.int/influenza_vaccines_plan/resources/deployment_guidance_supplementary/en( 2012 الصحة العاملية؛

تم االطالع يف شباط/ فرباير 2018(. )41(

WHO. Guidelines for medicine donations. Geneva: World Health Organization )WHO(; 2011  
)http://www.who.int/medicines/publications/med_donationsguide2011/en/, accessed February 2018(. )42(

األدوية الوقائية املضادة للفريوسات  3-1-5

األساس املنطقي

األدوية املضادة للفريوسات تثبِّط قدرة الفريوس عىل التكاثر، مام يقلِّل من تأثري العدوى. ويف ظل ظروف معينة، ميكن أيضاً استخدام األدوية 

املضادة للفريوسات ملنع العدوى )الوقاية(. يف البلدان التي تتاح فيها هذه املوارد، ميكن اعتبار االستخدام الوقايئ لألدوية املضادة للفريوسات 

الفئات الشديدة التعرض ملخاطر اإلصابة باملرض أو للعامل األساسيني.

إجراءات رضورية

تقييم القدرة املالية واللوجيستية إلتاحة األدوية املضادة للفريوسات من املصادر الوطنية والدولية أو اإلقليمية )مثل املخزونات  �
JEE-R1.1 .اإلقليمية( أثناء الجوائح

تقدير االحتياجات لألدوية املضادة للفريوسات الستخدامها يف العالج والوقاية أثناء الجوائح. �

وضع اسرتاتيجية لالستخدام الوقايئ لألدوية املضادة للفريوسات أثناء الجوائح، مبا يف ذلك ما ييل: �

y   تحديد الفئات التي تحظى بأولوية االستخدام الوقايئ )مثل الفئات السكانية الشديدة التعرض للمخاطر، والعاملني األساسيني

والعاملني يف مجال االستجابة(؛  

y تغيري االسرتاتيجية بعد توافر لقاح األنفلونزا الجائحة؛

y  التوزيع اآلمن؛

y .آليات تنقيح االسرتاتيجية استناداً إىل النتائج الجديدة أو توصيات الصحة العمومية

إجراءات مرغوب فيها

النظر يف توفري األدوية املضادة للفريوسات، عندما ال يتوفر لقاح مضاد للجوائح بعُد، ألعضاء فريق التحرِّي يف الفاشية من أجل  �

استخدامه استخداماً وقائياً. انظر أيضاً الفرع 3-4 التحري يف الفاشيات.

النظر يف وضع بروتوكوالت لرصد نجاعة األدوية املضادة للفريوسات وفعاليتها ومقاومتها واألحداث الضارة التالية إلعطائها. انظر  �

أيضاً الفرع 7-1 البحث والتطوير.

النظر يف خيارات إنشاء مخزون وطني من األدوية املضادة للفريوسات خالل املرحلة الفاصلة بني الجائحتني. وقد تكون هناك حاجة  �

لرسم سياسة وطنية رسمية لضامن رشاء هذه األدوية واستخدامها عىل نحو مأمون.

املصادر الرئيسية
WHO. WHO guidelines on the use of vaccines and antivirals during influenza pandemics. Geneva: World Health  
Organization )WHO(; 2004 )http://www.who.int/csr/resources/publications/influenza/WHO_CDS_CSR_
RMD_2004_8/en/, accessed February 2018(. )43(

/
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http://www.who.int/medicines/publications/med_donationsguide2011/en/
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التدخالت غري الصيدالنية  2-5

األساس املنطقي

تشكل التدخالت غري الصيدالنية )املعروفة أيضاً باسم التخفيف املجتمعي( مجموعة متنوعة من التدابري التي ميكن أن يتخذها األفراد 

واملجتمعات إلبطاء انتشار املرض. ونظراً إىل كونها متاحة عاملياً وفوراً، فهي خط الدفاع األول يف جوائح األنفلونزا وعنرص حاسم يف التأهب 

للجوائح. ويتطلب تنفيذ هذه التدابري تنفيذاً فعاالً أثناء الجوائح وعياً عاماً وقبوالً واسع النطاق، وتعاوناً بني القطاعات يف بيئات قد تستهدفها 

التدخالت عىل مستوى املجتمع املحيل )مثل املدارس وأماكن العمل والتجمعات العامة(. وقد تؤثر بعض التدخالت غري الصيدالنية عىل الحركة 

والحرية الشخصية )مثل الحجر الصحي الطوعي أو القرسي( وينبغي دعمها باتخاذ قرارات شفافة إضافًة إىل أُطر قانونية وأخالقية قوية.

إجراءات رضورية

هة إىل املترضرين وعموم الجمهور وأصحاب املصلحة  � التنسيق مع سلطات التواصل بشأن املخاطر إلعداد الرسائل واملواد اإلعالمية املوجَّ

اآلخرين لرشح األساس املنطقي للتدخالت غري الصيدالنية، وكيفية تنفيذ كل تدخل منها. ومعالجة القضايا مبا يف ذلك الفوائد املقصودة، 
JEE-R5.1–5, IHR-6.1.1.1 .والقيود، واألثر املتوقع واملدة املتوقعة، يف سياق أغراض الصحة العمومية

إنشاء ُسلطة قانونية لتنفيذ التدخالت غري الصيدالنية املقرتحة يف الخطة الوطنية للطوارئ واالستجابة الصحية العمومية أو للطوارئ  �

واالستجابة لألنفلونزا الجائحة.

تقييم القواعد القانونية واألخالقية لكل تدخُّل غري صيدالين مقرتَح يف الخطة الوطنية للطوارئ واالستجابة الصحية العمومية أو  �

للطوارئ واالستجابة لألنفلونزا الجائحة، والسيام تلك التي تفرض قيوداً عىل الحريات الشخصية. انظر أيضاً الفرع 2-2 القضايا القانونية 

والسياساتية والفرع 2-3 القضايا األخالقية.

ذ )بإرشادات من السلطات الوطنية(  � ضامن أن السلطات املحلية املشاركة يف اتخاذ القرارات الختيار التدخالت غري الصيدالنية ومتى تُنفَّ

تتمتع بفهم واضح لألسس القانونية واألخالقية وآثارها.

تحديد املنطق الصحي العمومي ومعايري االستحثاثية لتوزيع التدخالت غري الدوائية. �

إجراءات مرغوب فيها

النظر يف تنفيذ مسوح املعرفة واملواقف واملامرسات للوقوف عىل الفجوات املعرفية، أو املعتقدات الثقافية أو األمناط السلوكية التي قد  �

تسهل التفاهم والعمل من أجل جهود التخفيف املجتمعية.

التدخالت الشخصية غري الصيدالنية  1-2-5

إجراءات رضورية

إعداد مواد الرسائل األساسية واملعلومات والتثقيف واالتصاالت واسرتاتيجية االتصاالت لتعزيز التدخالت غري الصيدالنية الشخصية للحد  �

من مخاطر رسيان العدوى يف املجتمع املحيل، مثل البقاء يف املنزل عند املرض والعزلة الطوعية واآلداب التي ينبغي االلتزام بها عند 

السعال أو العطس، ونظافة اليدين، باستخدام أقنعة الوجه يف بيئات املجتمع املحيل والحد من االختالط
IHR-6.1.1.1, JEE-R5.1–5االجتامعي        

تعزيز التنظيف البيئي الروتيني لألسطح واألجسام التي تُلَمس ملساً متكرراً يف املنازل ومرافق رعاية األطفال واملدارس وأماكن العمل  �

واألماكن العامة.

التدخالت املجتمعية غري الصيدالنية  2-2-5

إجراءات رضورية

تقييم التأثري املتوقَّع إلغالق مرافق رعاية األطفال واملؤسسات التعليمية )مثل املدارس والجامعات(. ومناقشة االسرتاتيجيات واملعايري  �

الالزمة للتنفيذ مع قطاع التعليم والرشكاء اآلخرين.

إعداد توصيات املباعدة االجتامعية ألماكن العمل بشأن تدابري من قبيل العمل عن بُعد، أو استبدال املؤمترات عن بُعد، أو االجتامعات  �

االفرتاضية باالجتامعات الشخصية.

تحديد أمناط أحداث الحشود الجامعية التي قد تحتاج إىل الوقف )مثل األحداث الرياضية واملهرجانات واألسواق(. ومناقشة  �

االسرتاتيجيات واملعايري للتنفيذ مع منظِِّمي األحداث والرشكاء اآلخرين.

إعداد توصيات وإرشادات لتقديم الرعاية املنزلية إىل األشخاص املرىض والوقاية من العدوى بني أفراد أرُسهم )من قبيل نظافة اليدين،  �

واآلداب التي ينبغي االلتزام بها عند السعال أو العطس، وتنظيف األسطح واملواد التي تُلَمس ملساً متكرراً، والتعرف عىل األعراض، ومتى 

وأين يسعون للحصول عىل الرعاية(.

ضامن أن أي تدابري حجر صحي إلزامية مخطط لها ميكن تنفيذها قانونياً وأخالقياً وعملياً: �
y حديد القواعد القانونية واألخالقية لتدابري الحجر الصحي؛
y  حديد املرافق التي ميكن أن يتعرض فيها األفراد للحجر الصحي يف ظروف مالمئة، مبا يف ذلك توفري الرعاية الطبية والغذاء والدعم

النفيس االجتامعي؛ 

y .يجاد ُسبل نقل األشخاص عىل نحو مأمون من مرافق الحجر الصحي وإليها
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 منظمة الصحة العاملية 

املصادر الرئيسية
WHO. Advice on the use of masks in the community setting in influenza A )H1N1( outbreaks.  
Geneva: World Health Organization )WHO(; 2009 )http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/masks_
community/en/, accessed February 2018(. )44(

Qualls N. Community mitigation guidelines to prevent pandemic influenza—United States, 2017. MMWR.  
Recommendations and Reports. 2017;66 )https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/rr/pdfs/rr6601.pdf,  
accessed February 2018(. )45(

WHO. Interim planning considerations for mass gatherings in the context of pandemic )H1N1( 2009 influenza.  
Geneva: World Health Organization )WHO(; 2009 )http://www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/h1n1_
mass_gatherings/en/, accessed February 2018(. )46(

منظمة الصحة العاملية. الصحة العمومية يف التجمعات الحاشدة: االعتبارات الرئيسية. جنيف: منظمة الصحة العاملية؛ 2015   
http://www.who.int/ihr/publications/WHO_HSE_GCR_2015.5/en ,، تم االطالع يف شباط/ فرباير 2018(. )47

WHO. Reducing transmission of pandemic )H1N1( 2009 in school settings: a framework for national and local 
planning and response. Geneva: World Health Organization )WHO(; 2009 )http://www.who.int/csr/resources/publi-
cations/swineflu/reducing_transmission_h1n1_2009/en/, accessed February 2018(. )48(

)

الحفاظ عىل الخدمات األساسية والتعايف  -6
استمرارية الخدمة األساسية  1-6

األساس املنطقي

إضافًة إىل الرعاية الصحية، ستحتاج املجتمعات املحلية إىل الحصول عىل خدمات أساسية أخرى للحفاظ عىل الرفاه واالستقرار أثناء 

الجوائح. وميكن أن تشمل هذه الخدمات خدمات مثل املياه النظيفة واإلصحاح والكهرباء وخدمات مكافحة الحريق والرشطة والخدمات 

املالية واالتصاالت وإتاحة املواد الغذائية واملواد األساسية األخرى. وتبعاً لوخامة الجائحة، قد تصل معدالت تغيُّب املوظف إىل ٪40-20 

بسبب املرض الشخيص أو تقديم الرعاية أو الخوف. وميكن أن يعطل هذا العملياِت التجارية واستمرارية تقديم الخدمات األساسية.

إجراءات رضورية

إنشاء سلطة مركزية لإلرشاف عىل استمرارية الخدمات األساسية أثناء الجوائح )مثل لجنة الطوارئ الوطنية(. وتحديد سلطات  �

تنسيق مامثلة عىل املستويات دون الوطنية.

التنسيق مع قطاع األعامل لتحديد الخدمات التي تعترب رضورية، واملستويات الجغرافية واإلدارية التي تقدم بناًء عليها )مثل الوالية  �

واملنطقة واملجتمع(.

تحديد ميزانية الطوارئ وآليات التمويل لضامن متويل الخدمات األساسية أثناء الجوائح. �

العمل مع مقدمي الخدمات األساسية لتطوير خطط استمرارية العمل ومراجعتها واختبارها )أو مالحق الخطط الحالية املتعلقة  �

بالجوائح( لضامن استمرارية الخدمة األساسية أثناء الجوائح.

تحديد موظفي الخدمة األساسية الرئيسيني وأدوارهم ومسؤولياتهم أثناء الجوائح. �

توعية موظفي الخدمة األساسية بخطط األنفلونزا الجائحة وسياسات رفاه املوظفني. �

تطوير الخدمات الالزمة لدعم موظفي الخدمات األساسية )مثل الرتصد الصحي، وإسداء املشورة، وإدارة اإلجهاد، والدعم النفيس  �

االجتامعي(.

إجراءات مرغوب فيها

النظر يف رسم سياسات تتعلق مبكان العمل، بحيث تشرتط إبقاء املوظفني املرىض يف املنزل وبعيداً عن أماكن العمل املحفوفة  �

باملخاطر. وكفالة عدم معاقبة املوظفني املرىض عىل البقاء يف املنزل.

النظر يف تدريب املوظفني عىل مهام إضافية من أجل دعم األدوار الحاسمة. �

النظر يف اتخاذ تدابري صحية خاصة ملوظفي الخدمات األساسية الرئيسيني )مثل رصد األعراض عن كثب، وتخزين األدوية املضادة  �

للفريوسات من أجل املعالجة العاجلة(.

النظر يف تخزين اللوازم واملعدات الالزمة للحفاظ عىل الخدمات األساسية أثناء الجوائح )مثل الوقود وقطع الغيار(. �
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 قامئة مرجعية ملخاطر األنفلونزا الجائحة وإدارة أثرها

التعايف  2-6

األساس املنطقي

يتطلب التعايف من الجائحة تعاوناً شامالً للمجتمع برمته بني الحكومة والرشكات واملؤسسات املجتمعية والجمهور. وسوف يشمل الجهود 

املبذولة لتجديد االقتصادات املحلية واإلقليمية عىل اآلجال القصرية واملتوسطة والطويلة. ومتيل الجوائح إىل الظهور يف سلسلة من موجتني 

أو ثالث موجات من االنتشار عىل الصعيدين الوطني والدويل. ومن ثم، يجب أيضاً موازنة إجراءات التعايف من الجائحة من خالل أنشطة 

التأهب لالستعداد ملوجات املتابعة املحتملة.

إجراءات رضورية

إنشاء سلطة مركزية لإلرشاف عىل عمليات التعايف الشاملة للمجتمع برمته وتنسيقها )مثل لجنة التعايف الوطني(. وتحديد سلطات  �

تنسيق مامثلة عىل املستويات دون الوطنية.

وضع معايري لخفض وترية عمليات االستجابة للطوارئ والرشوع يف اسرتداد الخدمات واألعامل املعتادة. �

وضع خطط تعايف لقطاع الرعاية الصحية والخدمات األساسية األخرى. وإدراج خطوات للتحضري ملوجات الجوائح املستقبلية  �

ومراجعة خطط مواجهة الجوائح واستمرارية األعامل.

تطوير خدمات الدعم والربامج للمجتمعات املنكوبة بالجائحة، مبا يف ذلك الدعم املايل والدعم االجتامعي وتوفري املساكن الطارئة  �

وإسداء املشورة.

البحث والتطوير  -7
البحث والتطوير  1-7

األساس املنطقي

ال غنى عن البحث والتطوير يف تنفيذ استجابة مسندة بالبينات. من شأن الوضع الوبايئ أن يُوِجد فرصاً مهمة وفريدة للبحث وجمع البيانات 

إلثراء معرفتنا بالفريوس وباملرض، إضافًة إىل تأثري تدابري الصحة العمومية. وميكن استخدام هذه املعلومات لتحسني فعالية اللقاحات 

والعالجات، وميكن أن تزيد البينات من تعديل اسرتاتيجيات مكافحة الجائحة لتحقيق أعمق أثر.

إجراءات مرغوب فيها

النظر يف رسم سياسة للتبادل الدويل للعينات الرسيرية املأخوذة من حاالت األنفلونزا الجائحة املؤكدة أو تحديثها، يف الوقت  �

املناسب. وينبغي أن تتناول السياسة اتفاقات نقل املواد، وتوزيع املعزوالت الفريوسية والرنا، ونتائج التسلسل الجيني وبيانات 

املختربات األخرى ذات الصلة )مثل خصائص املستضدات ومقاومة املضادات(. انظر أيضاً الفرع 3-1 املختربات.

النظر يف إعداد بروتوكوالت بحثية للدراسات من أجل تحسني فَْهم الخصائص الرسيرية والوبائية والفريوسية للجوائح. انظر أيضاً  �

الفرع 3-4 التحري يف الفاشيات، والفرع 3-5-1 التحقق والكشف، والفرع 3-5-2 رصد الجائحة.

النظر يف إجراء تحريات رسيرية تفصيلية لحاالت األنفلونزا الجائحة املبكرة. انظر أيضاً الفرع 4-2-1 العالج واتخاذ التدابري الالزمة  �

حيال املرىض.

النظر يف إعداد بروتوكوالت لرصد النجاعة والفعالية واملقاومة واألحداث الضارة التالية إلعطاء ما ييل:• 

لقاح األنفلونزا الجائحة )انظر أيضاً الفرع 5-1-2 التطعيم ضد األنفلونزا الجائحة(؛• 

األدوية املضادة للفريوسات للعالج والوقاية )انظر أيضاً الفرع 4-2-1 العالج واتخاذ التدابري الالزمة حيال املرىض، والفرع 3-1-5  �

األدوية الوقائية املضادة للفريوسات(.

y :النظر يف إعداد بروتوكوالت بحثية للدراسات من أجل تقييم التدخالت املتعلقة بالجوائح من قبيل

y استخدام لقاح األنفلونزا الجائحة؛

y استخدام األدوية املضادة للفريوسات )للعالج والوقاية(؛

y التجارب الرسيرية للتدبري العالجي للحاالت الشديدة؛

y تدابري الوقاية من العدوى ومكافحتها؛

y التدخالت غري الصيدالنية؛

y .عوامل خطر اإلصابة بالعدوى البرشية ورسيان العدوى

النظر يف وضع خطط بحثية وفقاً ملخطط منظمة الصحة العاملية للبحث والتطوير )49( وخطة البحوث )50( لترسيع البحث  �

والتطوير يف مجال الطوارئ الصحية العمومية.
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 منظمة الصحة العاملية 

املصادر الرئيسية
WHO. About the R&D blueprint. Geneva, World Health Organization )WHO(.
2017 )http://www.who.int/blueprint/about/en/, accessed February 2018(. )49(

WHO. WHO public health research agenda for influenza. 2017 update. Geneva:
World Health Organization )WHO(; 2017 )http://www.who.int/influenza/resources/research/en/,  
accessed February 2018(. )50(

خطط التقييم واالختبار والتنقيح  -8
التقييم  1-8

األساس املنطقي

يوفر التقييم معلومات قيِّمة حول فعالية أنشطة التأهب للجوائح واالستجابة لها والتعايف منها، وتخصيص املوارد من أجل إثراء اإلجراءات 

املستقبلية باملعلومات وتحسينها. فهي تجعل املخطِّطني واملوظفني عىل دراية باألعامل التي تحقق الغرض املنشود وما ال تحققه والعواقب 

غري املقصودة. ويُعد التقييم جزءاً أساسياً من عمليات مواجهة الجائحة، ويسمح اعتامد االستعراض القصري األجل ودورات التعلم خالل 

االستجابة بتكييف العمليات والتدخالت مع الوضع املتغريِّ برسعة. وينبغي إنشاء عمليات التقييم أو استخراجها من العمليات الحالية مع 

التعديل قبل حدوث الجائحة، بحيث تعمل يف أثناء االستجابة.

إجراءات رضورية

وضع مؤرشات رئيسية وإنشاء نُظم لتقييم التأهب للجوائح. �

وضع جداول زمنية )يومياً أو أسبوعياً عىل سبيل املثال( وإجراء استعراضات منتظمة لألنشطة الجارية للتأهب للجائحة واالستجابة  �

لها والتعايف منها مع تطور الوضع. وإنشاء آليات لتنفيذ توصيات للتحسني عىل الفور.

إنشاء آليات لالستعراض املستمر لفعالية إجراءات االستجابة للجوائح وتعديلها، إذا لزم األمر. �

ق لالستجابة للجائحة والتعايف عىل جميع املستويات. ووضع توصيات للتحسني، واالندماج  � بعد حدوث الجائحة، إجراء تقييم متعمِّ

يف خطط التأهب وخطط استمرارية األعامل.

إجراءات مرغوب فيها

رة، وخدمات الرعاية الصحية والخدمات  � النظر يف إجراء تقييم لألثر االجتامعي للجوائح، مبا يف ذلك أثرها عىل املجتمعات املترضِّ

األساسية.

النظر يف إجراء تقييم لألثر االقتصادي للجوائح، مبا يف ذلك أثرها عىل التجارة والسفر، وعائدات األعامل املفقودة، والتكلفة املالية  �

لالستجابة والتعايف.

النظر يف إجراء تقييم خارجي لتخطيط وإدارة االستجابة للجوائح. �

النظر يف تقاُسم نتائج التقييم مع منظمة الصحة العاملية والرشكاء اآلخرين من أجل تحسني التخطيط واإلرشاد العاملينِي للتأهب  �

ملواجهة الجوائح.

املصادر الرئيسية
WHO. IHR M&E framework: after action review. Geneva, World Health Organization )WHO(. 2017  
)https://extranet.who.int/spp/after-action-review, accessed February 2018(. )51(
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اختبار الخطط وتنقيحها  2-8

األساس املنطقي

تَُعد الخطة الوطنية للتأهب واالستجابة للطوارئ الصحية العمومية أو لألنفلونزا الجائحة وثيقة توجيهية أساسية إلدارة جوائح األنفلونزا. 

وينبغي اختبار الخطة بانتظام للتأكد من أن افرتاضات التخطيط والعالقات التنظيمية صحيحة وعملية. ويجب أن يكون املوظفون عىل 

دراية بالخطة ومسؤولياتهم، وميكن تدريبهم عىل كيفية تفعيل الخطة من خالل التمرينات املكتبية ومترينات املحاكاة. كام ينبغي دعم كل 

قطاع لوضع خطة استمرارية أعامل محددة للقطاع، لضامن استمرارية الخدمات األساسية أثناء الجوائح.

إجراءات رضورية

� JEE-R1.2, IHR-5.1.1 .تحديد فرتة زمنية الستعراض الخطة الوطنية للتأهب واالستجابة للجوائح وتحديثها

استعراض الخطة الوطنية للتأهب واالستجابة للجوائح وتحديثها بعد كل جائحة أو غريها من الطوارئ الصحية العمومية ذات  �
JEE-R1.2, IHR-5.1.1 .الصلة

� JEE-R1.2, IHR-5.1.1 .إجراء تدريبات مكتبية منتظمة الختبار مكونات الخطة الوطنية للتأهب واالستجابة للجوائح

إجراءات مرغوب فيها

� JEE-R1.2, IHR-5.1.1 .النظر يف تنفيذ متارين واسعة النطاق الختبار الخطة الوطنية للتأهب واالستجابة والقدرات التشغيلية

النظر يف املشاركة يف التدريبات الدولية العابرة للحدود الختبار االستجابة لجائحة أو غريها من الطوارئ الصحية العمومية. �

ذ مبوجب  � النظر يف تنقيح الخطة الوطنية للتأهب ملواجهة الجوائح واالستجابة لها استناداً إىل النتائج التي انتهى إليها التقييم املنفَّ

اللوائح الصحية الدولية.

النظر يف تقاُسم الدروس املستفادة مع منظمة الصحة العاملية والرشكاء اآلخرين من أجل تحسني التخطيط واإلرشاد العاملينِي  �

للتأهب ملواجهة الجوائح.

املصادر الرئيسية
WHO. Technical Framework in Support to IHR )2005( Monitoring and Evaluation: Joint External Evaluation Tool; 
Second Edition. 2018, Geneva: World Health Organization )WHO(; 2018 )http://www.who.int/ihr/publications/WHO_
HSE_GCR_2018_2/en/(, accessed February 2018.  )4(

WHO. WHO simulation exercise manual. Geneva: World Health Organization )WHO(; 2017  
)http://www.who.int/ihr/publications/WHO-WHE-CPI-2017.10(, accessed February 2018(. )52(
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املالحق  -9
9-1 امللحق 1: املؤرشات من القامئة املرجعية الخاصة بإطار رصد القدرات األساسية 

مبوجب اللوائح الصحية الدولية )2005( )1(

املؤرش املكون      القدرة األساسية    

1- الترشيع والسياسات 
والتمويل عىل الصعيد الوطني

2- التنسيق واتصاالت نقاط 
االتصال الوطنية املعنية باللوائح

3- الرتصد 

4- االستجابة

5-  التأهب          

1-1 الترشيعات والسياسات الوطنية

1-2 التمويل

2-1 تنسيق االتصال والدعوة مبوجب اللوائح

3-1 الرتصد القائم عىل املؤرشات

3-2 الرتصد القائم عىل األحداث

4-1 قدرات االستجابة الرسيعة

4-2 التدبري العالجي للحاالت 

4-3 مكافحة العدوى

4-4 التطهري وإزالة التلوث ومكافحة النواقل

5-1 التأهب واالستجابة للطوارئ الصحية 
العمومية

5-2 إدارة املخاطر واملوارد من أجل التأهب 
مبوجب اللوائح 

1-1-1 كفاية الترشيعات أو القوانني أو اللوائح 
أو املتطلبات اإلدارية أو السياسات أو األدوات 

الحكومية األخرى املعمول بها لتنفيذ اللوائح 

الصحية الدولية

1-2-1 التمويل متاح وميكن الحصول عليه 
من أجل وظائف نقاط االتصال الوطنية املعنية 

باللوائح الصحية الدولية وتعزيز القدرات األساسية 

مبوجب اللوائح

2-1-1 إنشاء آلية وظيفية لتنسيق القطاعات 
ذات الصلة يف تنفيذ اللوائح

2-1-2 وظائف نقاط االتصال الوطنية املعنية 
باللوائح وعملياتها عىل النحو املحدد يف اللوائح 

الصحية الدولية )2005(

3-1-1 يشمل الرتصد القائم عىل املؤرشات 
وظيفة اإلنذار املبكر للكشف املبكر عن أحداث 

الصحة العمومية

3-2-1 تأسيس الرتصد القائم عىل األحداث 
وتشغيله

4-1-1 إنشاء آليات االستجابة للطوارئ الصحية 
العمومية وتشغيلها 

4-2-1 تنفيذ إجراءات التدبري العالجي للحاالت 
إزاء األخطار ذات الصلة باللوائح 

4-3-1 إنشاء نظام الوقاية من العدوى 
ومكافحتها عىل املستوى الوطني ومستوى 

املستشفيات وتشغيله

4-4-1 إنشاء برنامج للتطهري وإزالة التلوث 
ومكافحة النواقل وتشغيله

5-1-1 إعداد خطة وطنية للتأهب واالستجابة 
للطوارئ الصحية العمومية املتعددة املخاطر 

وتنفيذها

5-2-1 حرص املخاطر واملوارد الصحية العمومية 
ذات األولوية واستخدامها
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املؤرش املكون      القدرة األساسية    

6-1-1 إنشاء آليات للتواصل الفعال بشأن 
املخاطر أثناء الطوارئ الصحية العمومية وتشغيلها

7-1-1 تتوفر املوارد البرشية لتنفيذ متطلبات 
القدرات األساسية مبوجب اللوائح 

8-1-1 إنشاء آلية تنسيق لخدمات املختربات

8-2-1 إتاحة الخدمات املختربية الختبار 
التهديدات الصحية ذات األولوية

8-2-2 إنشاء نظام ترصد األنفلونزا 

8-3-1 تطبيق مامرسات السالمة البيولوجية 
واألمن البيولوجي يف املختربات وتنفيذها )إدارة 

املخاطر البيولوجية(

8-4-1 إنشاء نظام إدارة املختربات واإلبالغ

9-1-1 الوفاء بااللتزامات العامة يف نقاط 
الدخول )مبا يف ذلك ما يتصل منها بالتنسيق 

واالتصال(

د فعالة يف  9-2-1 إيجاد قدرات روتينية وترصُّ
نقاط الدخول 

9-3-1 توفري استجابة فعالة يف نقاط الدخول

10-1-1 إنشاء آليات للكشف عن األمراض 
الحيوانية املصدر القامئة واملحتملة واالستجابة لها 

وتشغيل تلك اآلليات

11-1-1 إنشاء آليات للكشف عن األمراض 
املنقولة بالطعام وتلوث الغذاء واالستجابة لها 

وتشغيل تلك اآلليات

12-1-1 إنشاء آليات للكشف عن الطوارئ 
الكيميائية التي قد تشكل حدثاً صحياً عمومياً 

يسبِّب قلقاً عىل الصعيد الدويل والتنبؤ بها 

واالستجابة لها وتشغيل تلك اآلليات

13-1-1 إنشاء آليات للكشف عن الطوارئ 
اإلشعاعية والنووية التي قد تشكِّل حدثًا صحياً 

عمومياً يسبِّب قلقاً دولياً واالستجابة لها وتشغيل 

تلك اآلليات

6-1 سياسة االتصاالت العامة وإجراءاتها 

7-1 قدرات املوارد البرشية 

8-1 سياسة خدمات املختربات وتنسيقها

8-2 قدرات املختربات يف مجايل التشخيص 
والتأكيد

8-3 السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي يف 
املختربات

8-4 الرتصد القائم عىل املختربات

9-1 االلتزامات العامة املطلوبة يف نقاط الدخول

9-2 القدرات األساسية املطلوبة يف جميع 
األوقات 

9-3 القدرات األساسية الالزمة لالستجابة 
للطوارئ الصحية العمومية يف نقاط الدخول

10-1 القدرة عىل الكشف عن األحداث 
الحيوانية املصدر التي تثري القلق عىل الصعيد 

الوطني أو الدويل واالستجابة لها

11-1 القدرة عىل الكشف عن أحداث سالمة 
األغذية التي قد تشكل حالة طوارئ صحية 

عمومية تثري القلق عىل الصعيد الوطني أو الدويل 

واالستجابة لها

12-1 القدرة عىل الكشف عن األحداث 
الكيميائية التي تسبِّب قلقاً عىل الصحة العمومية 

عىل الصعيدين الوطني والدويل واالستجابة لها

13-1 القدرة عىل الكشف عن الطوارئ 
اإلشعاعية والنووية التي قد تُشكِّل حدثاً صحياً 

عمومياً يسبِّب قلقاً عىل الصعيد الوطني أو 

الدويل واالستجابة لها

6-  التواصل بشأن املخاطر          

7- املوارد البرشية

8-  املختربات          

9-  نقاط الدخول          

10- األحداث الحيوانية املصدر

11- سالمة األغذية

12- األحداث الكيميائية

13- الطوارئ اإلشعاعية
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لتها  P.1.1 قيَّمت الدولة ترشيعاتها املحلية وسياساتها وترتيباتها اإلدارية وعدَّ
وحقَّقت التواؤم فيها يف جميع القطاعات ذات الصلة، 4 و5 لتمكني االمتثال 

للوائح الصحية الدولية

P.2.1 التمويل 6 متاح لتنفيذ القدرات الواجبة مبوجب اللوائح الصحية الدولية

P.3.1 تتوفر آلية متويل وصناديق لالستجابة يف الوقت املناسب للطوارئ الصحية 
العمومية

 
P.1.2 إنشاء آلية وظيفية لتنسيق القطاعات ذات الصلة وتحقيق التكامل بينها 

يف تنفيذ اللوائح

P.1.3 التنسيق الفعال املتعدد القطاعات بشأن مقاومة مضادات امليكروبات

P.2.3 ترصد مقاومة مضادات امليكروبات

P.3.3 الوقاية من العدوى ومكافحتها

P.4.3 تحسني استخدام األدوية املضادة للميكروبات يف اإلنسان والحيوان 
والصحة والزراعة

P.1.4 توافر نظم الرتصد املنسقة 4 يف قطاعي الصحة الحيوانية والصحة 
العمومية لألمراض الحيوانية املصدر/ املُْمرِضات التي انتُِهَي إىل أنها تشكِّل أولويات 

مشرتكة

P.2.4 إنشاء آليات االستجابة لألمراض املعدية والحيوانية املصدر وتشغيل تلك 
اآلليات 

P.1.5 توافر نُظم ترصد للكشف والرتصد إزاء األمراض املنقولة بالطعام وتلوُّث 
األغذية

P.2.5 إنشاء آليات لالستجابة لطوارئ سالمة األغذية وإدارتها وتشغيل تلك 
اآلليات

 P.1.6 نظام شامل للحكومة برمتها للسالمة البيولوجية واألمن البيولوجي لجميع 
القطاعات )مبا يف ذلك املرافق البرشية والحيوانية والزراعية(

P.2.6 التدريب واملامرسات يف مجال السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي يف 
جميع القطاعات ذات الصلة )مبا يف ذلك املتعلقة باإلنسان والحيوان والزراعة(

P.1.7 التغطية باللقاحات )الحصبة( يف إطار الربنامج الوطني          

P.2.7 إتاحة اللقاحات الوطنية وتسليمها

املالحق  -9

9-2 امللحق 2: مؤرشات من أداة التقييم الخارجي املشرتك )الطبعة الثانية( )4(

املؤرش  املجال التقني       

 الترشيع والسياسات والتمويل عىل الصعيد الوطني          

التنسيق والتواصل والدعوة مبوجب اللوائح

مقاومة مضادات امليكروبات

مرض حيواين املصدر

سالمة األغذية

السالمة البيولوجية واألمن البيولوجي 

 التمنيع          

30

) )



 قامئة مرجعية ملخاطر األنفلونزا الجائحة وإدارة أثرها

املؤرش  املجال التقني       

نظام املخترب الوطني

الرتصد

التبليغ 

املوارد البرشية )قطاعا الصحة الحيوانية والبرشية(

التأهب للطوارئ

عمليات االستجابة للطوارئ

الربط بني سلطات الصحة العمومية واألمن

D.1.1 االختبارات املختربية للكشف عن األمراض ذات األولوية

D.2.1 إحالة العينات ونظام النقل

D.3.1 شبكة التشخيص الوطنية الفعالة 

D.4.1 نظام جودة املختربات

D.1.2 أنظمة الرتصد

D.2.2 استخدام األدوات اإللكرتونية

D.3.2 تحليل بيانات الرتصد

D.1.3 نظام إبالغ منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة الحيوان 
ومنظمة الصحة العاملية بفعالية

D.2.3 شبكة وبروتوكوالت اإلبالغ يف البلد

D.1.4 توافر اسرتاتيجية حديثة متعددة القطاعات تتعلق بالقوى العاملة

D.2.4 إتاحة املوارد البرشية لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية بفعالية

D.3.4 إتاحة التدريبات أثناء الخدمة

FETP 4.4.D أو توافر غريها من الربامج التدريبية التطبيقية الوبائية 

R.1.1 تحديد تقييامت املخاطر االسرتاتيجية واملوارد املتعلقة بالطوارئ 1 
وحرصها

R.2.1 تحديد التدابري الوطنية املتعددة املخاطر والقطاعات للتأهب للطوارئ، 
مبا يف ذلك خطط االستجابة للطوارئ 2، وتنفيذها واختبارها

R.1.2 تنسيق االستجابة للطوارئ

R.2.2 مركز عمليات الطوارئ
القدرات واإلجراءات والخطط

R.3.2 إدارة التدريب يف حاالت الطوارئ
 الربنامج          

R.1.3 ربط سلطات الصحة العمومية واألمن )مثل إنفاذ القانون، ومراقبة 
الحدود، والجامرك( خالل حدث بيولوجي أو كيميايئ أو إشعاعي مشتبه به أو 

مؤكد
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املؤرش  املجال التقني       

R.1.4 نظام جاهز لتفعيل التدابري الطبية املضادة وتنسيقها يف أثناء طوارئ 
الصحة العمومية

R.2.4 توافر نظام لتفعيل شؤون العاملني الصحيني وتنسيقها يف أثناء الطوارئ 
الصحية العمومية 

ذ للتواصل بشأن املخاطر  R.3.4 إجراءات التدبري العالجي للحاالت التي تُنفِّ
ذات الصلة مبوجب اللوائح          

R.1.5 نُظم التواصل بشأن املخاطر لألحداث والطوارئ غري العادية/ غري 
املتوقعة

R.2.5 التنسيق الداخيل والتنسيق مع الرشكاء من أجل التواصل يف حاالت 
الطوارئ

R.3.5 االتصاالت العامة يف حاالت الطوارئ

R.4.5 املشاركة يف التواصل مع املجتمعات املنكوبة 

R.5.5 معالجة التصورات والسلوكيات املحفوفة باملخاطر واملعلومات الخاطئة

PoE.1 إنشاء قدرات روتينية يف نقاط الدخول          

الة عند نقاط الدخول PoE.2 االستجابة الصحية العمومية الفعَّ

CE.1 إنشاء آليات وتشغيلها للكشف عن األحداث أو الطوارئ الكيميائية 
واالستجابة لها

CE.2 توفري بيئة مواتية إلدارة األحداث الكيميائية

RE.1 إنشاء آليات وتشغيلها للكشف عن الطوارئ اإلشعاعية والنووية 
واالستجابة لها

RE.2 تهيئة بيئة متكينية إلدارة الطوارئ اإلشعاعية والنووية

التدابري الطبية املضادة ونرش املوظفني

حاالت الطوارئ

 نقاط الدخول          

األحداث الكيميائية

الطوارئ اإلشعاعية 
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